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Aos Pais e Professores:

Preeminente entre os que foram chamados para dirigir a 

igreja das trevas do papado à luz de uma fé mais pura, acha-se 

Martinho Lutero. Zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo 

outro temor senão o de Deus, e não reconhecendo outro 

fundamento para a fé religiosa além das Escrituras Sagradas, 

Lutero foi o homem para o seu tempo; por meio dele Deus 

efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e 

esclarecimento do mundo.

Como os primeiros arautos do evangelho, Lutero proveio 

das classes pobres. Seus primeiros anos se passaram no 

humilde lar de um camponês alemão. Pelo trabalho diário de 

mineiro que era, seu pai ganhava os meios para a sua educação. 

Ele o destinava a ser advogado; mas Deus tencionava fazer 

dele um construtor no grande templo que tão vagarosamente 

se vinha erigindo, através dos séculos. Dificuldades, privações 

e severa disciplina foram a escola na qual a Sabedoria infinita 

preparou Lutero para a importante missão de sua vida.

 

O Grande Conflito, pág. 120.

Ellen G. White
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01

 Verso de Ouro: Porque em ti, SENHOR, espero; tu, Senhor meu  

Deus, me ouvirás. Salmos 38:15.

OS PRIMEIROS 
RELATOS DA VIDA 

DE MARTINHO LUTERO 
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 Em meio às trevas do erro e da superstição, que os 

cristãos viviam, o Senhor levantou um Arauto do Evangelho de 

Cristo. Por meio deste homem, Deus levou adiante uma grande 

reforma que devia ser feita na igreja.   
Como muitos outros pregadores das Boas Novas de 

Jesus, Martinho Lutero viveu em meio à pobreza. Os pais dele 
eram muito pobres. Seu pai era minerador, e apesar de Lutero 
viver em um humilde lar, esforçavam-se seus pais para darem 
uma boa instrução quanto ao conhecimento e obediência a Deus. 
Seu pai era um homem honesto e temente a Deus. Muitas vezes 
foram ouvidas suas orações pedindo que Deus se lembrasse de 
seu filho, e que ele pudesse um dia ajudar no avançamento da 
verdade. Martinho algumas vezes ouvia as inspiradoras 
orações de seu pai.   

Durante algum tempo, Martinho cantou de porta em 
porta, para que tivesse dinheiro para comprar comida. Algumas 
vezes as pessoas lhe davam uma boa quantia de dinheiro por 
cantar pra elas. Outras vezes não conseguia muito. Muitas 
vezes ia para a cama com fome.

Mais tarde, ao ficarem em melhor situação financeira, 
não faltando mais dinheiro, Lutero foi estudar para se tornar 
advogado. Este era o desejo de seus pais. No entanto, após dois 
anos na universidade, ele decidiu que seria um sacerdote. Seu 
pai ficou muito decepcionado. Isso não era porque não se 
importasse com a religião, mas era devido à sua desconfiança 
da sinceridade de muitos monges e sacerdotes que tomavam o 
caminho da religião por comodismo e não por fé. Temia que seu 
filho quisesse ser oportunista com a decisão de se tornar 
sacerdote, pensava que ele queria ter uma vida fácil pela 
frente, e, não que tivesse tomado esta decisão, por fé.

Em um primeiro momento, seu pai até mesmo se recusou 
a dar-lhe dinheiro caso ele insistisse na idéia. Depois, mais 
conformado, e entendendo melhor a situação, o ajudou.

Seu pai podia ainda não perceber, mas, Deus estava 
preparando seu filho para uma obra de grande importância.  
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Neurônios em ação      

Circule a opção correta do que Lutero fazia 
para que tivesse dinheiro para comprar comida 
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02
MARTINHO 

LUTERO E SUAS 

CRISES ESPIRITUAIS

 Verso de Ouro: E [Deus] disse-me: A minha graça te basta,  

porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me 
gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de 
Cristo. II Coríntios 12:9.
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 Martinho era um bom homem e amava muito a Deus, 

porém, cada vez mais, começou a se preocupar com os seus 

pecados. Qualquer simples erro ou falha que cometesse, se 

sentia condenado, e não tinha certeza se Deus lhe perdoaria.

 Em sua mente, Deus era um terrível juiz que não 

tolerava nenhum erro. Por desconhecer muito do que a Bíblia 

diz, sobre Deus, não sabia que Ele é o nosso bondoso 

Pai Celestial.

  Por ter pensamentos errôneos sobre Deus e o que Ele 

exige, começou a fazer penitências a fim de ser perdoado por 

Deus. Ele ficava sem comer; passava a noite inteira sem dormir 

e coisas do tipo. Ele castigou seu corpo tanto, que começou a 

ficar doente, frequentemente. Tinha vezes que estava tão mal, 

que desmaiava. Nunca chegou a recuperar totalmente sua 

saúde, mesmo depois de anos mais tarde ter parado de fazer 

estas coisas. 

 Lutero achava que, somente assim, conseguiria o perdão 

de Deus. Desconhecia o significado da graça de Deus. Não 

sabia que Jesus havia morrido na cruz para que nossos pecados 

fossem perdoados quando O aceitássemos como nosso 

Salvador e Deus.

 Martinho se esforçou ao máximo, mas, ainda assim, não 

conseguiu alívio. Quando estava em meio ao desespero, Deus 

lhe deu um amigo e auxiliador. Este amigo foi Staupitz, que 

abriu a Palavra de Deus para ele, e lhe aconselhou a parar de 

olhar para si mesmo, e olhar para Jesus, confiar em seu 

Salvador. Também lhe disse: “Ama Aquele que primeiro 

te amou”.

 Ao começar a entender melhor o que significa a 

misericórdia de Deus, Lutero começou a se sentir mais aliviado 

e em paz com Deus.
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Neurônios em ação      

Staupitz ajudou muito a Martinho Lutero em suas 
crises, e disse para ele “amar Aquele que 

primeiro o amou”. Com base nessas palavras, 
procure em sua Bíblia os versos abaixo e pinte 

aquele que faz referência a estas palavras.

Efésios 2:4.

Mateus 22:37.

I João 4:19.
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Neurônios em ação      

O que Lutero pensava sobre Deus?

Pai BondosoSevero Juíz

Um Ser que

não existia

O que Lutero fazia a fim de 
conseguir o perdão de seus pecados?

Visitava os

Orfãos
Pregava na

Igreja

Pagava 

Penitências
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 Verso de Ouro: Tomai também o capacete da salvação, e a  

espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17.

Por um tempo, o sincero Lutero viveu em um mosteiro em 
busca de paz com Deus. Mosteiro é um lugar isolado do mundo, 
onde vivem, apenas monges.

LUTERO ESTUDANDO

A PALAVRA DE DEUS 03
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 Certo dia, Martinho viu uma Bíblia escrita em latim. 

Devido a serem raras e caras as Bíblias naquela época, ela 

estava acorrentada à parede. Ele, que tinha aprendido a ler 

latim, ficou muito animado em poder lê-la. Apesar de ter 

chegado a ler uma Bíblia na universidade, ficou maravilhado 

com o privilégio de poder apreciá-la, tão livremente.

Na universidade, quando havia visto uma Bíblia pela 
primeira vez, estava com o pulso acelerado e coração 
palpitante, começou, então, a folhear com reverencia e 
admiração as páginas do Livro Sagrado. Por fim, exclamou: 
“Oh! Quem me dera Deus me desse tal Livro!”.

É triste pensar que, este livro, de tão grande 
importância para a fé cristã, tivesse quase nenhum interesse 
por parte dos monges. Mas, Lutero se importava com as 
Escrituras, e, pouco a pouco, foi reconhecendo o valor 
inestimável da Palavra de Deus aos homens. Staupitz, seu 
amigo sacerdote, também reconhecia o valor das Escrituras, e, 
apoiou Lutero no desejo de estudar a Bíblia Sagrada.

Começou, então, a ler as Escrituras Sagradas em todo 
tempo disponível que tinha, mesmo quando deveria estar 
comendo ou dormindo.

Se aprofundando nos estudos bíblicos, descobriu que 
não precisava castigar o corpo, e fazer outras coisas mais, a 
fim de pagar por seus pecados. Aprendeu que Jesus tinha 
sofrido para nos salvar do pecado. 

Grande alegria inundou o coração dele. Estava 
maravilhado com a verdade que Deus lhe tinha revelado. 
Entendeu que, o que ele tinha que fazer, era ter fé em Jesus 
como seu Salvador pessoal, e obedecê-lo com amor.  

 Sugestão ao Professor          
Fale bastante sobre a Bíblia e sua importância. Faça 

um diálogo com os alunos perguntando qual o livro da Bíblia 
que mais gostam. Explique como Lutero ficou feliz quando 
encontrou a Bíblia. Cante com eles hinos sobre este tema. 
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Neurônios em ação      

Desembaralhe as palavras e descubra o verso de João 8:32

E  oncheicserec  a  davedre  
e  a  varddere  osv  rabraleirtá 

Encontre os versos abaixo, e pinte apenas os versos 
que fazem referência com o perdão de nossos pecados:

Efésios 1:7 Salmos 119:165

Salmos 86:5Isaías 55:7

Salmos 122:6I João 1:9
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04
A VISITA À ROMA

 Verso de Ouro: Portanto nós também, pois que estamos  

rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o 
embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com 
paciência a carreira que nos está proposta, Olhando para Jesus, autor e 
consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a 
cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. 
Hebreus 12:1-2.
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 Após seu isolamento do mundo, no monastério, foi 
Lutero para a Universidade de Wittenberg, como professor.
  Estando ali, se aplicou ao estudo das Sagradas 
Escrituras em suas línguas originais: o hebraico e o grego.
  Com o grande apoio e insistência de Staupitz, começou a 
pregar no púlpito sobre temas bíblicos. Ele era convincente em 
suas apresentações das Escrituras. Suas palavras cativavam 
os que o ouviam, e a clareza e poder com que eram 
demonstradas, levava muitos a terem os corações tocados pelo 
Espírito Santo.
 Lutero ainda não tinha idéia de quanta corrupção havia 
naquela igreja infiel. Ele considerava a cidade de Roma, onde o 
papa morava, e que era o centro da igreja, com profunda 
reverência e admiração. Por isso, decidiu ir em uma viagem a pé 
até a cidade de Roma, hospedando-se nos mosteiros, 
pelo caminho.
 Enfim, quando de longe viu a cidade de Roma, com 
profunda emoção prostrou-se ao chão e exclamou: “Santa 
Roma, eu te saúdo!”. Entrando na cidade, visitou as igrejas e 
cumpriu as cerimônias exigidas. Mas, em todo lugar que ia, mais 
confuso e horrorizado, ele ficava. Pois, além do luxo exagerado 
em vestes, banquetes e decorações ornamentais, via até 
mesmo falta de moral entre os sacerdotes e monges. 
Espantou-se, também, com a falta de respeito para com as 
coisas de Deus.      
 Por fim, após esta viagem, escreveu: “Ninguém pode 
imaginar que pecados e ações desprezíveis se cometem em 
Roma; precisam ser vistos e ouvidos para se acreditar. Por isso 
costumam dizer: 'Se há inferno, Roma está construída sobre 
ele: é um abismo donde procede toda espécie de pecado.'”.
 Era do propósito de Deus que Lutero fosse até Roma 
para que entendesse quanta coisa estava errada naquela igreja 
que afirmava ser, a mesma da época dos apóstolos. Foi naquela 
visita à Roma, que o futuro reformador foi despertado por 
Deus para uma preciosa verdade que havia sido escondida 
pelos homens, no entulho do erro.
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Neurônios em ação      

Ajude Lutero chegar até Roma.

Responda com suas próprias palavras: 
Por que Deus queria que Lutero conhecesse Roma?
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05
O JUSTO

VIVERÁ PELA FÉ

 Verso de Ouro: Mas o justo viverá da fé; E, se ele recuar, a  

minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se 
retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da 
alma. Hebreus 10:38-39.
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 Os absurdos que a igreja de Roma propagava, na época 
de Lutero, eram muito grandes. Por exemplo, diziam eles, que 
fora transportada de Jerusalém para Roma, a escada que 
Jesus desceu após sair da presença de Pilatos. Diziam, 
também, que tinham os ossos dos discípulos, o crânio de João 
Batista, e mesmo um pano onde Jesus teria enxugado o rosto. 
Estas diversas coisas eram chamadas de “relíquias”. Eles 
propagavam estas histórias fantasiosas, quanto a estes 
objetos, para que Roma fosse uma cidade bastante visitada 
pelos turistas, e, assim, ganhassem bastante dinheiro. Para se 
visitar a cada um destes objetos, tinha que ser pago uma certa 
quantia em dinheiro.
 Quando Lutero estava em visita à Roma, o papa havia 
estabelecido um perdão dos pecados para aqueles que 
subissem, de joelhos, a suposta escada de Pilatos.
 Lutero, em sua simplicidade de pensamento, e em sua 
confiança às autoridades daquela igreja infiel, foi até 
a suposta escada de Pilatos, afim de subir, de joelhos, os 
seus degraus.
 Enquanto subia  devotamente seus degraus, 
subitamente, uma voz semelhante a um trovão, pareceu-lhe 
dizer: “O Justo viverá pela fé” (Romanos 1:17). Levantou-se, 
então, e saiu rapidamente do lugar, envergonhado e 
horrorizado.
 Este texto bíblico, durante toda sua vida, nunca perdeu 
força em seus pensamentos. Desde aquela ocasião, em sua 
mente se abriu, claramente, o engano que ele estava 
cometendo. Viu que suas obras e sofrimentos não o salvariam. 
Mas, que ele tinha necessidade de ter fé em Cristo. Seria 
desta forma que se salvaria. Seria por meio de fé e confiança 
em Seu Salvador que ele receberia a vida eterna.
  De volta à Alemanha, sob solene voto pregou e estudou 
cuidadosamente a Palavra de Deus. Também, recebeu da 
Universidade, a graduação de doutor em teologia, permitindo 
que ele tivesse maior liberdade para o estudo e a pregação.
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Neurônios em ação      

Complete os espaços usando o banco de 
palavras para descobrir o verso de Romanos 5:1

“Justificados, pois mediante a ___, temos_____
 
com _____, por meio de nosso Senhor _______

_______.”

Banco de Palavras

Jesus Deus

Fé Paz

Cristo



20

06
DEUS É TUDO

QUE PRECISAMOS

 Verso de Ouro: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade  

não encobri. Dizia eu: Confessarei ao SENHOR as minhas 
transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmos 32:5.

Na mesma época em que Lutero começou a aprender as 
verdades bíblicas, certo homem, chamado Tetzel, foi 
encarregado de vender indulgências por toda a Alemanha. 
O motivo alegado era que o papa queria construir uma nova 
igreja em Roma. O meio escolhido para se conseguir o dinheiro, 
foram as indulgências.

06
A VENDA DE

INDULGÊNCIAS
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 Indulgências era o nome que se dava para um pedaço de 
papel que as pessoas compravam. Elas acreditavam que tal 
papel lhes dava perdão por um pecado cometido, ou mesmo de 
muitos pecados. Esta era uma, dentre várias formas, 
que aquela igreja infiel tinha inventado para tirar o dinheiro 
das pessoas. 

Uma vez comprada a indulgência, Tetzel dizia que não 
era necessário nem mesmo arrependimento por ter cometido o 
pecado. Ele também vendia em favor de pessoas mortas. Falava 
para que os parentes comprassem indulgências em favor de 
seus entes queridos falecidos. Dizia que, sendo paga a 
indulgência, o falecido sairia imediatamente do “purgatório” e 
iria direto para o Céu.

Como podemos notar, o povo, por não ter acesso à Bíblia, 
acreditava nessas falsidades. Se pudessem ler, e estudar por 
eles mesmos, veriam que não existe um lugar chamado 
“purgatório”, e que as pessoas mortas ficam em estado de 
inconsciência, como se estivessem dormindo. Saberiam 
também, que, apenas quando Jesus vier à Terra em glória é que 
os justos da grande multidão serão ressuscitados e irão para o 
Céu. Uma ressurreição extra - especial, mencionada em Daniel 
12:1-2, se dá antes da vinda de Jesus em glória, à voz de Deus 
(ver Apocalipse 1:7).

A fim de conseguir ainda mais dinheiro para a igreja 
infiel, Tetzel chegou ao absurdo de vender, até mesmo, 
indulgências antecipadas, ou seja, perdão de pecados que a 
pessoa ainda tivesse planejando cometer.

Em vários livros, conta-se uma história muito engraçada, 
envolvendo Tetzel. É dito que uma vez ele vendeu uma 
indulgência para pecados futuros à um certo homem. No outro 
dia, enquanto Tetzel viajava para uma cidade próxima dali, 
aquele mesmo homem roubou dele todo o dinheiro que ele havia 
recebido das vendas de indulgência. Tetzel começou 
a amaldiçoar o ladrão, dizendo que ele queimaria no fogo 
do inferno. O ladrão riu, tirou da roupa a indulgência que havia 
comprado, moveu diante do rosto de Tetzel, e foi embora com 
o dinheiro. 

Essa história ilustra bem o absurdo que a igreja estava 
fazendo ao aprovar a venda das indulgências. 
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  Ligue os círculos formando a frase que ia 
contra ao que Tetzel pregava. Escreva a frase abaixo.

Neurônios em ação      

CO

S

R

I

T

A

L
A

S

V
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07
LUTERO

E AS 95 TESES

 Verso de Ouro: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como  

obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da 
verdade. II Timóteo 2:15.
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 Havia muitas pessoas piedosas que não concordavam 

com a venda das indulgências. O pouco que sabiam da Bíblia, 

viam que nela não se ensinava e nem aprovava tal coisa. Também 

consideravam que era algo contra a razão, contra o bom senso. 

Eles se perguntavam se Deus não levantaria alguém para 

purificar a igreja desses graves erros.
Enquanto Tetzel procurava fazer suas vendas de 

indulgências, Lutero apareceu pregando acerca do amor de 
Jesus. Ele dizia que Cristo havia morrido por nós para serem 
perdoados nossos pecados, portanto, não havia valor nenhum 
nas indulgências.

Quando Tetzel ficou sabendo dos ensinamentos, e 
críticas de Lutero, ficou muito zangado, e reclamou para as 
autoridades da igreja para tentar calá-lo.

Martinho continuou dizendo para as pessoas que as 
indulgências eram inúteis e desnecessárias. Por sua vez, 
Tetzel continuava vendendo. Então, na véspera de um feriado 
religioso, quando muitas pessoas estariam na cidade e na 
igreja, Lutero pregou um cartaz na porta da igreja. Neste 
papel, continham 95 teses, ou declarações, mostrando que as 
indulgências e outros ensinos da igreja não estavam de acordo 
com o que a Bíblia ensina. Lutero ainda se ofereceu a dar 
maiores explicações, no dia seguinte, à quem quisesse. Houve 
grande interesse. As pessoas liam, reliam e repetiam por toda 
a parte. Os estudantes da Universidade, muito deles, seus 
alunos, se entusiasmaram em apoio a ele. Houve grande alegria 
por parte de muitos.

Martinho Lutero prosseguiu pregando contra os ensinos 
que eram contrários ao que a Bíblia revela. Suas teses também 
foram impressas e espalhadas por toda a Alemanha, e, depois, 
a vários países cristãos.

Muitos concordaram com ele, mas os líderes ficaram 
cada vez mais zangados. Terrível oposição teve de enfrentar. 
Os que apelavam para a tradição ou a autoridade do papa, 
Lutero os enfrentava com unicamente a Bíblia.   
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Se você fosse Lutero, o que 
você escreveria no seu cartaz?

Neurônios em ação      



26

 Verso de Ouro: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que  

a vós, me odiou a mim. Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que 
era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, 
por isso é que o mundo vos odeia. João 15:18-19.

08
TEMPOS DIFÍCEIS PARA 

OS REFORMADORES



27

 Estando as autoridades preocupadas com as 

consequências que os novos ensinos de Lutero estavam 

trazendo, ele recebeu uma intimação de comparecer em Roma 

para se defender da acusação de heresia (ensinamento 

contrário ao da igreja). Um pouco mais tarde, antes mesmo de 

qualquer reunião acontecer, ele já foi declarado herege.
Por esta época, Martinho ganhou um grande amigo e 

valoroso conselheiro, este era Melâncton, um jovem modesto e 
até certo ponto tímido. Em muitos aspectos ele era um 
contraste de Lutero em termos de personalidade, mas era de 
claro discernimento e de grande saber. Se tornou o melhor 
amigo de Lutero. Seus talentos, bem como sua pureza 
de caráter, o tornavam um valioso aliado em favor da causa 
de Deus.

A mensagem de Deus continuou avançando para todos os 
lugares. Ela era ouvida nas cabanas, conventos, nos castelos 
dos nobres, nas universidades e nos palácios dos reis. Alguns 
queriam fazer mal à Lutero, mas os anjos o protegiam de tudo.

As ameaças contra Lutero e seus seguidores 
continuaram a chegar, até que, o papa, o chefe geral da igreja, 
o declarou um herege e excomungou a ele e a todos 
seus seguidores.

Você deve estar se perguntando o que significa herege e 
excomungar.  Primeiramente, herege se refere a alguém 
descrente dos ensinamentos da igreja. Quanto a dizer que eles 
estavam excomungados, o papa queria dizer que eles não iriam 
para o Céu, que não podiam orar a Deus, e que não podiam 
se reunir na igreja. Mesmo quando morressem, não poderiam 
ser enterrados no mesmo cemitério que eram sepultadas 
as outras pessoas.

Assim, vemos o papa querendo tomar o lugar de Deus, 
querendo decidir a salvação ou a perdição de alguém. Coisas 
que cabem, apenas para Deus, um homem aqui na Terra 
procurava, indevidamente, tomar para si. 
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F G B J K L M H E R E G E 

T U L Q W A X Q Y E M U O 

L U U T Y I N I G R E J A 

Q B T Z E P P Q P R L P U 
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Ç Z E A Q E R U Y I L M B 
 

Neurônios em ação      

Encontre as palavras abaixo, 
e mais duas que estão, somente, na lição.

Papa

Heresia
Igreja

Herege

Amigo
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09
A REFORMA 

PROTESTANTE

 Verso de Ouro: Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a  

tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à 
casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1.
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 Lutero pregou vários ensinamentos importantes. 

As autoridades da igreja infiel ficavam contrariadas.

 Falou contra a extravagância dos palácios, das festas, 

roupas, comidas sofisticadas, etc., enquanto havia pessoas 

que passavam fome e precisavam de um simples lugar 

para morar.  

 Pregava que os líderes da igreja, principalmente, 

deveriam ser exemplo de uma vida simples, tal como Cristo 

viveu aqui na Terra.

 Naquele tempo, muitos eram os inimigos de Lutero 

que queriam fazer o mal contra ele. Mas Deus o protegeu de 

todos eles.

 Antes de Lutero, outros grandes heróis da fé já tinham 

surgido, tais como, Wycliffe, Huss, Jerônimo, que procuraram 

reformar a igreja, ou seja, corrigir alguns erros da igreja. 

No entanto, com Lutero, a Reforma tomou mais força. A partir 

dele, pode-se dizer que surgiu o chamado Movimento 

Protestante. 

 O protesto se deu contra as práticas e ensinos da igreja 

que não eram de acordo com a verdade bíblica. Lutero ficou 

muito triste quando foi expulso da igreja. Ele não tinha o 

pensamento de fundar uma nova igreja, ele queria corrigir as 

coisas que estavam erradas na sua igreja, mas não abandoná-la. 

Mas, não podia seguir outro caminho a não ser o de continuar 

pregando as verdades bíblicas, e isso a igreja não permitia. 

Portanto, ele e os outros protestantes, continuaram 

realizando o trabalho, mesmo que separados e condenados por 

aquela igreja infiel.

 Quanto mais pesquisavam as Escrituras Sagradas, mais 

se fortalecia a fé deles. Ainda que eles fossem uma minoria, 

avançaram na força do Senhor, e assim, muitas outras pessoas 

ouviram e se convenceram da verdade. 
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Neurônios em ação      

B

GS F P NS

SJ H F BK

SB

Responda com suas próprias palavras:
 Contra o que Lutero pregava, e o que ele via de errado na igreja?

  
Para descobrir qual era a intenção de Lutero, 

nos quadros em branco, escreva as letras 
que vem antes das de baixo, em ordem alfabética.
Por exemplo: se em baixo está a letra «B», escreva 

no quadro branco de cima, a letra «A», 
seguindo assim, a ordem alfabética   
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 Verso de Ouro: Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o  

servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos 
perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a 
vossa. João 15:20.

 Carlos V, ordenou que Lutero fosse ao concílio que se 
realizaria na cidade de Worms. Este novo imperador, que havia 
subido no trono da Alemanha a pouco tempo, foi induzido pela 
igreja infiel a trabalhar contra a Reforma Protestante que 
avançava, rapidamente, em seu reino.
  

10
NO CAMINHO 

PARA A ASSEMBLÉIA 

DE WORMS - ALEMANHA
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 Era uma viagem de duas semanas até Worms. 

No caminho Martinho ia falando com muitas pessoas. 

Infelizmente, no trajeto, ele ficou muito doente. Muitos 

começaram a temer que ele viesse, por fim, a desanimar. Foi 

então, que um dos que o acompanhavam, perguntou se ele queria 

ir em frente, apesar da condição de saúde e as dificuldades no 

caminho. Ele respondeu, decididamente: "Se eu não puder ir a 

Worms com boa saúde, serei levado para lá, doente como 

estou”. E disse também: “Mesmo que eu seja expulso de todas 

as cidades, irei”.
 Mais adiante, chegou na cidade de Erfurt, onde tinha 
muitos amigos. Lá, ele pode pregar à muitos e sendo bem 
acolhido. Alguns procuraram convencê-lo de não ir, pois, 
acreditavam que, se ele fosse, seria queimado como haviam 
sido antes, João Huss e Jerônimo. Lutero, entretanto, disse: 
“Ainda que acendessem por todo o caminho de Worms a 
Wittemberg uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em 
nome do Senhor eu caminharia pelo meio delas; compareceria 
perante o concílio para testemunhar da Palavra de Deus”.
 Quando Lutero, enfim, chegou à cidade designada para a 
Assembléia, uma grande multidão estava aguardando para 
recebê-lo. De fato, era uma multidão maior do que a que tinha 
vindo para ver o imperador.
  Aleandro, oficial da igreja, a quem havia sido confiado o 
caso de Lutero, estava preocupado que o resultado fosse 
desastroso para a igreja. Temia os poderosos discursos de 
Lutero. Alguns inimigos de Lutero queriam queimá-lo, 
imediatamente. Se dependesse desses líderes da igreja infiel, 
naquela ocasião mesmo, o teriam condenado à morte, sem 
mesmo ouvi-lo falar. Mas, o imperador, decididamente, falou 
“não”, e disse ainda: “Deixem que ele fale”. Esta atitude do 
imperador, se devia bastante a Frederico, o Sábio, que 
governava a região da Saxônia na Alemanha, onde Martinho 
vivia. Ele era, em segredo, um grande apoiador do trabalho 
de Lutero. Portanto, em grande parte, foi por sua influência 
sobre o imperador, que Lutero teve sua vida preservada. 
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Neurônios em ação      

Lutero quando estava indo para Worms, disse algumas 
coisas. Complete os espaços abaixo, de acordo com a lição. 

“Se eu não puder ir a ________ com boa_______,
 
serei levado para lá, _________, como estou”.

“Mesmo que eu seja _______________ de todas
 
as____________, irei”.

“Ainda que_____________ por todo o caminho de
 
Worms a ____________ uma _______________

cujas chamas atingissem o ________, em nome do 

_______________eu caminharia pelo meio delas; 

compareceria perante o _______________ para 

testemunhar da ____________________”.
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11
O INÍCIO DA

ASSEMBLÉIA DE WORMS

 Verso de Ouro: Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus  

ouve-nos; aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós 
o espírito da verdade e o espírito do erro. I João 4:6.

Quando a assembleia se reuniu, Aleandro, oficial da 
igreja, começou a discursar. Acusação após acusação ele jogou 
em cima de Lutero, como ele fosse inimigo da igreja e do 
governo. "Nos erros de Lutero há o suficiente", declarou ele, 
para assegurar a queima de "cem mil hereges”.
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 O discurso todo de Aleandro foi cheio de falsidades, 
com acusações gravíssimas contra Lutero. Tudo isso criou uma 
impressão muito negativa quanto a Martinho, no concílio. 
Lutero não pode se defender porque não estava presente na 
reunião. Mas, esta aparente vitória, foi o sinal da derrota para 
aquela igreja infiel. A partir dali, as pessoas iriam começar a 
notar a grande diferença que havia entre o erro e as falsidades 
deles e a verdade, quando apresentada por Lutero e 
seus companheiros.

Deus agiu naquelas reuniões fazendo com que fosse 
exposta as corrupções da igreja romana. Com nobre firmeza, o 
Duque Jorge da Saxônia se levantou naquela assembléia cheia 
de príncipes, e com terríveis detalhes, contou os enganos e 
abominações que o papado realizava. Ao concluir, disse: “Deve-
se efetuar uma reforma geral”.

O próprio Lutero não poderia ter dado melhor 
testemunho, pois, quanto a este Duque, além de sua alta 
posição, não tinha ligação nenhuma com os reformadores. 
Assim, não foi ouvido com preconceito, como seria se Martinho 
tivesse falado.

Se pudessem ser abertos os olhos humanos para ver o 
invisível, teriam visto anjos de Deus em meio a eles. Estavam 
derramando raios de luz da verdade nas mentes e corações 
daqueles que, por tanto tempo, estiveram nas trevas do erro.

Lutero foi para aquele concílio com um salvo-conduto do 
imperador, ou seja, uma garantia de proteção. Seus amigos 
temiam que seus inimigos não respeitassem e, mesmo assim, 
viessem a matá-lo. Melâncton queria acompanhá-lo, mas ele não 
permitiu. Disse ele: “Se eu não voltar e meus inimigos me 
matarem, continua a ensinar e permanece firme na verdade. 
Trabalha em meu lugar. ... Se sobreviveres, minha morte terá 
pouca consequência”. Essa era a confiança que ele tinha em seu 
amado amigo. Tanto amigos, como inimigos, tentaram 
convencer Lutero de não ir à reunião. Para eles, ele respondia: 
“Mesmo que houvesse tantos demônios em Worms como telhas 
nos telhados, eu ali entraria”. Ao chegar na cidade pronunciou: 
“Deus será a minha defesa”.
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Neurônios em ação      

Marque no quadrado, “V” 
para verdadeiro, e “F” para falso

            Sugestão ao Professor          
                 Explique a lição com auxilio, se possível, de objetos 

                 para eles fixarem bem a história. Depois, enfatize 
                  a amizade bela que existia entre Lutero e Melâncton. 

                  Peça para eles fazerem um cartão com um verso 
                  bíblico para o seu melhor amigo.

O discurso de Aleandro foi cheio de falsidades 

contra Lutero.

Lutero se defendeu prontamente na reunião, 

pois estava presente.

Aleandro disse que deveria se efetuar uma 

reforma geral. 

Deus agiu naquelas reuniões fazendo com que fosse 

exposta as corrupções da igreja romana. 

Lutero foi para aquele concílio com um salvo-conduto 

do imperador, ou seja, uma garantia de proteção.  

Os amigos de Lutero queriam muito que ele fosse ao concílio, 

e disseram para ele que não tinha nenhum perigo.

Ao chegar na cidade, Lutero pronunciou: 

“Deus será a minha defesa”.      
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12
LUTERO PERANTE

A ASSEMBLÉIA

 Verso de Ouro: E, quando vos conduzirem às sinagogas, aos  

magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis 

de responder, nem do que haveis de dizer. Porque na mesma hora vos 

ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Lucas 12:11-12.

Finalmente, Martinho Lutero estava perante o concílio 
de príncipes e de autoridades da igreja. Rodeado dos mais 
ilustres homens do reino. Ele ficou em frente ao imperador que 
estava em seu trono. Ele deveria responder por sua fé, sozinho.
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 Naquela cena, em presença 

de todos aqueles poderosos, o 

h u m i l d e  r e f o r m a d o r  f i c o u 

intimidado e assustado. Alguns 

príncipes, percebendo como ele 

estava, lhe falaram ao ouvido 

algumas palavras de Cristo acerca 

de dar testemunho da fé perante 

as autoridades. Disseram a ele, que 

o Espírito Santo o auxiliaria neste 

momento, a fim de que soubesse as 

p a l a v r a s  a d e q u a d a s  p a r a 

responder.
Caindo profundo silêncio na 

assembleia reunida, um oficial 

imperial levantou-se e começou perguntando a Lutero se 
reconhecia certos livros que lhe foram apontados, e se ele se 
retrataria das opiniões contidas neles. Lutero reconheceu 
seus livros. E, quanto a segunda parte da pergunta, pediu mais 
tempo para responder adequadamente. Fazendo tal pedido, ele 
agiu com prudência. Demonstrou que não agia por impulso, mas 
por princípio. Essa inesperada calma, em uma pessoa tão 
impetuosa, levou muitos a admirá-lo.

No dia seguinte, foi chamado para dar sua resposta 
final. Antes de chegar este momento, seu coração ficou em 
angústia e tristeza ao pensar em quantos que estavam lutando 
contra a verdade. Temia também que, por causa de seus 
defeitos, a verdade viesse a sofrer algum dano. Satanás 
procurou desanimá-lo de todas as formas, para impedi-lo de 
dar a razão de sua fé. Em meio à crise, e se sentindo incapaz, 
colocou toda sua confiança em Deus. Sua fé foi fortalecida 
com a certeza de que não estaria sozinho, mas, que o 
Consolador Divino, estaria junto dele. Voltou a sentir alegria ao 
pensar que teria uma ótima oportunidade de exaltar a verdade 
contida na Bíblia Sagrada, perante uma grande e 
ilustre assembléia.
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Neurônios em ação      

Assinale a alternativa correta nas perguntas abaixo:

1)  Como Lutero se sentiu naquela reunião perante
os poderosos?

A) Corajoso e decidido
B) Aterrorizado
C) Com vontade de fugir
D)  Intimidado e assustado

2) O que Lutero disse, quando o oficial lhe perguntou se ele
reconhecia os livros dele, e se ele se retrataria de suas opiniões?

A) Ele negou ter escrito os livros e se retratou do que disse
B) Ele disse que escreveu, sim, mas, que havia se arrependido 
de tudo
C)  Ele reconheceu os livros como sendo seus, e pediu um tempo 
para responder

3) O que Lutero temia?

A)  Temia dizer a verdade
B)  Temia fazer algum dano à verdade por causa de seus
defeitos
C)   Temia a morte

4)  Em meio a crise, se sentindo incapaz, o que Lutero fez?

A) Desistiu de dizer a verdade e ser fiel a Deus
B) Entendeu que Deus queria que ele fosse embora para casa
C)  Foi para a assembléia assustado e com muito medo
D) Colocou sua confiança em Deus
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13
LUTERO APRESENTA

A RAZÃO DE SUA FÉ

 Verso de Ouro: E assim com confiança ousemos dizer:  

O Senhor é o meu ajudador, e não temerei O que me possa fazer o homem. 
Hebreus 13:6.

Na segunda vez presente na assembléia, Lutero 
demonstrou grande desenvoltura. Estava sem receios. 
Sua resposta foi dada em humildade e com respeito. Os que 
estavam reunidos foram surpreendidos pela sua confiança 
e alegria.

Ele, com grande humildade, reconheceu que poderia ter 
cometido alguma falha de menor importância em algum dos 
seus escritos. Não pretendia que fosse perfeito. No entanto, 
se negasse algum desses escritos, ele estaria concordando 
com muitas corrupções que deviam ter fim, e estaria negando, 
também, a própria Palavra de Deus
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 Ele, então, afirmou: “Pela misericórdia de Deus, 
convido-os, sereníssimo imperador, e a vós, ilustríssimos 
príncipes, e a todos os homens de toda categoria, a provar 
pelos escritos dos profetas e apóstolos, que errei. Logo que 
estiver convicto disso, retratarei todo erro e serei o primeiro 
a lançar mão de meus livros e atirá-los ao fogo”.

Os que não queriam aceitar a convincente verdade 
apresentada nas palavras de Lutero, ficaram irados com 
seu discurso.

Quando terminou de falar, o inquiridor disse irado: 
“Exige-se que você dê uma resposta clara e precisa... Você irá 
se retratar ou não?”

O reformador respondeu: "Visto que vossa sereníssima 
majestade e vossas nobres altezas exigem de mim resposta 
clara, simples e precisa, eu a darei, e é esta: Não posso 
submeter minha fé quer ao papa quer aos concílios, porque é 
claro como o dia, que eles têm frequentemente errado e se 
contradito um ao outro. Portanto, a menos que eu seja 
convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro 
raciocínio; a menos que eu seja persuadido por meio das 
passagens que citei; a menos que assim submetam minha 
consciência pela Palavra de Deus, não posso retratar-me e não 
me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a 
consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa; 
Deus queira ajudar-me. Amém”.

A assembléia toda ficou por algum tempo em silêncio e 
espanto. O imperador, cheio de admiração, exclamou: “Este 
monge fala com coração ousado e inabalável coragem”. Muitos 
dos príncipes alemães olhavam com orgulho e alegria a este 
representante de sua nação. Frederico, o Sábio, tinha 
aguardado ansiosamente a presença de Lutero no concílio, e 
com profunda emoção ouviu seu discurso. Após este fato, 
decidiu defender mais firmemente o reformador.

Nesta bela e inspiradora resposta de Lutero temos um 
exemplo a ser seguido. Devemos ter a mesma coragem e 
firmeza que Ele teve, e anunciar a verdade, mesmo em 
situações difíceis.
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Neurônios em ação      

Ligue os versos corretamente

Toda a Escritura é 

divinamente inspirada, e 

proveitosa para ensinar, 

para redargüir, para 

corrigir, para instruir 

em justiça. 

Não me envergonho 

do evangelho de Cristo, 

pois é o poder de Deus 

para salvação de todo 

aquele que crê. 

Mas, ainda que nós 

mesmos ou um anjo do 

céu vos anuncie outro 

evangelho além do que 

já vos tenho anunciado, 

seja anátema*.

Romanos 1:16

II Timóteo 3:16

Gálatas 1:8

   Sugestão ao Professor        
   Diga para eles fazerem uma redação ou um 

   desenho sobre Lutero, na assembléia de Worms.   

*Anátema quer dizer maldito
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Nas páginas seguintes vários desenhos para colorir durante o trimestre
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