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Principais lugares que se me .nctonem neste tomo



I
Isabel,

a Católica

"Primeiramente, encomendo meu
espírito às mãos do meu Senhor

Jesus Cristo, o qual do nada o
criou, e por seu preciosíssimo

sangue o redimiu".
Testamento de Isabel, a Católica.

Mesmo que seja costume começar os livros acerca da
I tI'forma tratando sobre a Alemanha e a experiência e a teo-
I()qia de Lutero, o fato é que o pano de fundo político e
"<.I(~siástico da época pode ser melhor entendido tomando
"litros pontos de partida. O que aqui temos escolhido, que
II(xlerá parecer estranho ao leitor, tem contudo certas vanta-
'1"11S. A primeira delas é que mostra a continuidade entre os
"('~;ejos reformadores que temos visto repetidamente no livro
.uuorior, e os acontecimentos do século XVI. Lutero não apare-
, "II no meio de um vazio, mas foi o resultado dos "sonhos
II ustrados" de gerações anteriores. E seu protesto tomou a
dlll'<.(aoque é de todos conhecida, devido em parte às condi-
(.oos políticas que se relacionavam estreitamente com a hege-
n umia espanhola.

A segunda vantagem do nosso ponto de partida é que nos
.uuda a traçar o marco político dentro do qual tiveram lugar
II(.ontecimentos que freqüentemente se descrevem num plano
1"11 amente teológico. Catarina de Aragão, a primeira esposa a
'Jll('rn Henrique VIII da Inglaterra repudiou, era filha de Isabel.
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Carlos V, o imperador a quem Lutero enfrentou em Worms, era
neto da grande rainha espanhola e, portanto, sobrinho de Cata-
rina. Felipe II, o filho de Carlos V, bisneto de Isabel, casou-se
com sua prima em segundo grau, Maria Tudor, rainha da
Inglaterra e neta de Isabel. Tudo isso, apresentado tão rapida-
mente pode parecer complicado, mas será explicado adiante
no decurso desta história. Temos entretanto, mencionado lo-
go de início, para demonstrar a importância de Isabel e sua
descendência dentro do processo político e religioso do sécu-
lo XVI.

Por último, a partir de nossa perspectiva espanhola, este
ponto de partida nos ajuda a corrigir várias falsas impressões
que possamos ter recebido de uma história escrita principal-
mente sob uma perspectiva alemã ou anglo-saxõnica. Durante
a época da Reforma, a Espanha era um centro de atividade
intelectual e reformadora. Embora seja certo que a Inquisição
foi freqüentemente uma força opressora, não é menos certo
que em muitos outros países, tanto católicos como protestan-
tes, havia outras forças na mesma índole. Ademais, muito
antes do protesto de Lutero, os desejos reformadores se ha-
viam instalado em boa parte da Espanha, precisamente graças
a obra de Isabel e seus colaboradores. A Reforma católica, que
muitas vezes recebe o nome de "contra-reforma", é anterior a
protestante, se não nos esquecermos do que estava aconte-
cendo na Espanha nos tempos de Isabel, e nos primeiros anos
de reinado de Carlos V.

Também não devemos esquecer que esta "era dos refor-
madores" que agora estudamos, foi a mesma "era dos con-
quistadores" a quem dedicaremos o próximo livro. Para à
história escrita a partir de uma perspectiva alemã ou anglo-
saxónica, a conquista da América pelos povos ibéricos tem
pouca importância e aparece como um apêndice aos aconte-
cimentos supostamente mais importantes que estavam ocor-
rendo na Alemanha, Suíça, Inglaterra e Escócia. Porém o fato
é que essa conquista foi de tão grande importância para a
história do cristianismo como foi a Reforma Protestante. E
ambos os acontecimentos tiveram lugar ao mesmo tempo.

Para acentuar essa concordância cronológica entre a
"era dos reformadores" e a "era dos conquistadores", temos
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.lccidido começar ambos os livros com o mesmo personagem,
Ircqüentemente esquecido na história eclesiástica, em que se
( ncontram tanto as raízes da Reforma como as da Conquista:
I!;abel de Castela, "a Católica,".

Isto, por sua vez, quer dizer que ao tratar de Isabel neste
livro, dirigiremos nossa atenção quase que exclusivamente
para a sua luta reformadora, deixando para o próximo livro
tudo o que se refere à sua marcha para o trono, a conquista de
Cranada, o descobrimento da América, e as primeiras medi-
das colonizadoras e evangelizadoras.

A Reforma do Clero
Quando Isabel e Fernando herdaram a coroa de Castela,

devido a morte do meio irmão de Isabel, Henrique IV, a Igreja
ospanhola se encontrava em grande necessidade de reforma.
I iurante os anos de incertezas políticas que precederam a
morte de Henrique IV, o alto clero havia-se dedicado às práti-
(:<1S belicosas que, segundo vimos no livro anterior, era carac-
torlstica de muitos dos prelados do fim da Idade Média. Nisto, a
I panha não se diferenciava do resto da Europa, pois seus
bispos, com freqüência, se tornavam mais guerreiros do que
pastores e se envolviam em cheio nas intrigas políticas da
opoca, não para o bem dos seus rebanhos, mas por seus
próprios interesses políticos e econômicos. Exemplo disto foi
() arcebispo de Toledo, dom Alonso Carrilo de Albornoz, que,
r.orno veremos no próximo livro, foi um dos principais arquite-
los da subida política de Isabel e do seu casamento com
I crnando.

O baixo clero, mesmo que distante do poder e dos luxos
dos prelados, não estava em melhores condições de servir ao
povo. Os sacerdotes eram ignorantes, em sua maioria, incapa-
zos de responder às mais simples perguntas religiosas por
parte dos seus paroquianos, e muitos deles não sabiam nada
mais que dizer a missa, sem sequer entender o que estavam
.tizendo. Além do mais, visto que o alto clero recolhia a maior
parte das entradas na igreja, os sacerdotes se viam envoltos
cm uma pobreza humilhante, e freqüentemente descuidavam
dos seus trabalhos pastorais.
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A coroação de Isabel, segundo um afresco de Alcázar de Segóvia. Quem
sustenta a Bíblia é o arcebispo Alonso Carrillo de Albornoz.
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Nos conventos e mosteiros a situação não era muito
ruoIhor. Ainda que em alguns se continuava tratando de cum-
11111 a regra monástica, em outros se praticava avida mole. Havia
1.;1 as religiosas governadas, não segundo as regras, mas se-
"lindo os desejos dos seus monges e madres da alta esfera.
I m muitos casos se descuidavam da oração, que supostamen-
III era a ocupação principal dos religiosos.

Além de tudo isso, se somava o pouco caso que se fazia
ro celibato. Os filhos bastardos dos bispos se moviam no meio

da nobreza, reclamando abertamente o sangue de que eram
herdeiros. Até o digníssimo dom Pedro Gonzáles de Mendon-
zn, que sucedeu a dom Alonso Carrillo como arcebispo de
loledo, tinha pelo menos dois filhos bastardos, a quem mais
I irde, com base no arrependimento do arcebispo, Isabel de-
(,I, rou como legítimos. Se isso ocorria no alto clero, a situação
11;'0 era melhor entre os padres paroquianos, muitos dos quais
viviam publicamente com suas concubinas e filhos. Evisto que
lal situação não tinha a permanência do casamento, eram
muitos os sacerdotes que tinham filhos de várias mulheres.

Isabel e Fernando haviam subido juntamente ao trono de
Castela, ainda que, segundo o estabelecido antes do casamen-
lo, Fernando não pudesse intervir nos assuntos internos de
Castela contra o desejo da rainha, que era a herdeira do trono.
1\ atitude dos dois cônjuges para com a vida eclesiástica e
Icliqiosa era muito distinta. Fernando tinha tido amplos conta-
los com a Itália, e a atitude renascentista de quem via na igreja
um instrumento para seus fins políticos se havia apegado a ele.
lsabel, por sua parte, era uma mulher devota e seguia rigoro-
',,,mente as horas de oração. Para ela, os costumes licenciosos
(: belicosos do clero eram um escândalo. Para Fernando a
III eocupação era o excessivo poder dos bispos, convertidos em
qrandes senhores feudais. Em conseqüência, quando os inte-
Iesses políticos de Fernando coincidiam com os propósitos
Icformadores de Isabel a reforma marchava adiante. Equando
lião coincidiam, Isabel fazia valer sua vontade em Castela, e
I ernando em Aragão.

Com a finalidade de reformaro alto clero, os reis católicos
obtiveram de Roma o direito de nomeação. Para Fernando se
Iratava de uma medida necessária, do ponto de vista político,
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Isabel e Fernando em oração. Quadro de Alcázar de Segóvia.

pois a coroa não podia ser forte enquanto não contasse com o
apoio e a lealdade dos prelados. Isabel via essa realidade, e
concordava com Fernando, pois sempre foi mulher sagaz em
assuntos de política. Entretanto, estava convencida da neces-
sidade de reformar a igreja em seus domínios, e o único modo
de fazê-lo era tendo à sua disposição a nomeação daqueles
que deveriam ocupar os altos cargos eclesiásticos. Prova des-
sa atitude divergente entre os soberanos é o fato de que,
embora em Castela, Isabel se esforçasse para encontrar perso-
nagens idôneos para ocupar as vagas, em Aragão Fernando
fazia nomear arcebispo de Zaragoza a seu filho bastardo dom
Fernando, que contava com seis anos de idade.

De todas as nomeações que a rainha pôde fazer graças a
suas gestões em Roma, nenhuma teve conseqüências tão
notáveis como a de Francisco Ximenez de Cisneros, a quem
fez arcebispo de Toledo. Cisneros era um frade franciscano
em quem se combinavam a pobreza e a austeridade francisca-
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EFFIGIEM CLARISSIMI VIRI, FRANCISCI
menij T olet ;1nÍ Preíirlis.Sirnonis Cugn.:e Riberz, Luíiéani~

cpigramma.

Francisco Ximenez de Cisneros.

nas com o humanismo erasmista. Antes de ser arcebispo,
havia dado amplas mostras tanto de seu temperamento como
de sua erudição. Desde jovem havia se chocado com os inte-
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resses do arcebispo Alonso Carrilo de Albornoz, e passou dez
anos preso, sem ceder. Depois se dedicou a estudar hebraico e
aramaico, e foi visitante da diocese de Singuenza, cujo bispo
se ocupava com seu rebanho mais do que era o costume
naquela época. Decidiu então retirar-se a um mosteiro francis-
cano, onde abandonou seu nome anterior de Gonçalo e to-
mou o de Francisco, pelo qual foi conhecido posteriormente.

Quando dom Pedro Gonzáles de Mendonça sucedeu o
arcebispo Carrilho, o recomendou à rainha que já tomara
como seu confessor o douto e devoto Frei Francisco. Este
acedeu, com a condição que lhe permitissem continuar viven-
do num mosteiro e guardar estritamente seu voto de pobreza.
Assim, logo se converteu num dos conselheiros da rainha, e
quando ficou vaga a sede de Toledo, pela morte do cardeal
Mendonça, a rainha decidiu que Frei Francisco era a pessoa
chamada para ocupar esse cargo. A isso se opunha o rei, que
queria nomear seu filho dom Fernando, e a família do falecido
arcebispo, que esperava que se nomeasse um dentre eles.
Entretanto a rainha se mostrou firme na sua decisão e, sem
deixar saber a Ximenes de Cisneros, enviou seu nomea Roma,
de onde obteve de Alexandre VI sua nomeação como arcebis-
po de Toledo e primeiro prelado da igreja espanhola. ~ assim,
de modo irônico, que aconteceu por intermédio do papa Ale-
xandre VI, de tristíssima memória e pior reputação, a doação
das bulas de nomeação de Cisneros, o grande reformador da
igreja espanhola.

Quando o frei recebeu das mãos da rainha a nomeação
pontífica, prontamente se negou a aceitá-Ia, e foi necessária
outra bula de Alexandre, para obrigá-lo a ceder.

Isabel e Frei Francisco colaboraram na reforma dos con-
ventos. A rainha se ocupava prioritariamente das casas das
religiosas, e o arcebispo dos monges e frades. Seus métodos
eram distintos, pois embora Cisneros fizesse uso direto de sua
autoridade, ordenando que se tomassem medidas reformado-
ras, a rainha utilizava procedimentos menos diretos. Quando
decidia visitar um convento, levava consigo sua roca ou algum
outro trabalho manual, ao qual se dedicava em companhia das
freiras. Assim, em suave conversação, se inteirava do que
estava sucedendo no local, e, se encontrasse algo fora do lugar,
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dirigia às freiras palavras de exortação. Insistia particularmen-
te em que se guardasse a mais estrita clausura. De modo geral,
com isso tudo voltava ao normal. Porém quando chegavam
notícias de que algum convento não havia melhorado sua
disciplina apesar de suas exortações, usava de sua autoridade
real, e em tais casos suas penas eram severas.

Os métodos de Cisneros logo lhe criaram inimigos, e
tanto os cônegos de Toledo como alguns dentre os francisca-
nos enviaram protestos a Roma. Em resposta a tais protestos,
Alexandre VI ordenou que se detivessem as medidas reforma-
doras, até que pudesse investigar o assunto. Porém mais uma
vez a rainha interveio, e obteve de Roma, não só a permissão
para continuar o trabalho reformador, como também a autori-
dade necessária para fazê-lo de modo mais eficiente.

As Letras e a Poliglota Complutense
A erudição de Cisneros, e em particular seu interesse nas

letras sagradas, ocupavam um lugar importante no projeto
reformador de Isabel. A rainha estava convencida de que tanto
o país como a igreja tinham necessidade de dirigentes melhor
adestrados e, portanto, se dedicou a fomentar os estudos. Ela
mesma era uma pessoa erudita, conhecedora de latim, e se
envolveu com outras mulheres de dotes semelhantes. Mesmo
que Fernando não fosse a pessoa ignorante, que por vezes se
fez demonstrar, não resta dúvida de que seu interesse pelas
letras era muito menor do que o da rainha. A Espanha deve a
Isabel o haver firmado as bases para o Século de Ouro.

Cisneros estava de acordo com a rainha na necessidade
de reformar a igreja, não somente mediante medidas adminis-
trativas, como também com o cultivo das letras sagradas.
Nesta empresa a imprensa era uma grande aliada e, assim,
Isabel, com a concordância de Fernando, promoveu o seu
desenvolvimento na Espanha. E rapidamente iniciou-se a im-
prensa em Barcelona, Saragoça, Sevilha, Salamanca, Zamora,
Toledo, Burgos e várias outras cidades. Porém as contribui-
ções mais importantes de Cisneros (com o apoio da rainha)
para a reforma religiosa na Espanha dentro do estilo humanis-
ta, foram a Universidade de Alcalá e a Bíblia Poliglota
Complutense.



,1" J\ nt t I(n'. 'ff(fJ'fll,II(()I(),~'

Fachada da universidade de Alcalá.

A universidade de Alcalá, iniciada em 1498, não teve seu
término senão em 1508, depois da morte de Isabel. Seu nome
original era Colégio Maior de São Ildefonso. O propósito de
Cisneros era que aquele centro docente se tornasse o núcleo
de uma grande reforma da igreja e da vida civil espanhola. E
esse sonho se cumpriu, pois entre os que estudaram no famo-
so plantel se encontram Miguel de Cervantes, Inácio de Loyola
e João Valdez. Entretanto, as obras da universidade de Alcala
são importantes, não só em si mesmas, mas também como
símbolo do interesse da rainha e de Cisneros nos estudos supe-
riores, pois Isabel protegeu da mesma maneira as universidades
de Salamanca, Siguenza, Valladolid e outras.

A Poliglota Complutense também não foi uma das obras
diretas de Isabel, que morreu antes de que ela se completasse,
foi sim mais diretamente de Cisneros, ainda que indubitavel-
mente seguindo a inspiração reformadora da grande rainha.
Recebe o nome de "Complutense" por haver sido preparada
em Alcalá, cujo nome em latim é "complutum". Durante mais
de dez anos trabalharam os eruditos na grande edição da
Bíblia. Três convertidos do judaísmo se ocuparam com o texto
hebreu. Um cretense e dois helenistas espanhóis se responsa-
bilizaram pelo grego. E os melhores latinistas da Espanha se
dedicaram a preparar o texto latino da Vulgata. Quando por
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11m apareceu a Bíblia, contava com seis volumes (os primeiros
quatro compreendiam o Antigo Testamento, o quinto o Novo,
()o sexto uma gramática hebraica, aramaica e grega). Apesar
da obra ter sido impressa em 1517, não foi publicada oficial-
monte, senão em 1520. Conta-se que, ao receber o último
volume, Cisneros congratulou-se por haver dirigido "esta edi-
ção da Bíblia que, nestes tempos críticos, abre as sagradas
lontes de nossa religião, das quais surgirá uma teologia muito
mais pura que qualquer que tenha surgido de fontes menos
diretas". Note-se que nestas palavras há uma afirmação clara
da superioridade das Escrituras sobre a tradição, afirmação
que rapidamente se tornaria uma das teses principais dos
Iotormadores protestantes.

Medidas Repressivas
Tudo o que foi mencionado pode dar a impressão de que

() governo dos reis católicos foi tal que nele se permitiu a
liberdade de opiniões e de culto. Porém o certo é exatamente o
contrário. As mesmas pessoas que defendiam o estudo da
IHblia e das letras clássicas estavam convencidas da necessi-
dade de Que não houvesse na Espanha mais de uma religião e

A Poliglota Complutense.
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que essa fosse perfeitamente ortodoxa. Tanto Isabel como
Cisneros criam que a unidade do país e a vontade de Deus
exigiam que se arrancasse todo o vestígio de judaísmo, mao-
metanismo, e heresias. Foi esseo propósito da Inquisição espa-
nhola, que data de 1478.

Porém, antes de passar a tratar dessa forma particular de
Inquisição, devemos recordar ao leitor que essa instituição
tinha velhas raízes na tradição medieval. Já no século IV se
havia condenado à morte o primeiro herege. Depois a tarefa
inquisitorial caiu nas mãos das autoridades locais. No século
XIII, como parte do trabalho centralizador de Inocêncio III, se
colocou sob a supervisão pontífica. Assim se praticou em toda a
Europa por vários séculos, ainda que não sempre com o mes-
mo rigor.

A principal inovação da Inquisição espanhola esteve em
colocá-Ia, não sob a supervisão papal, mas sob as ordens da
coroa. Em 1478, o papa Sixto IV aceitou uma petição nesse
sentido por parte dos reis católicos. Os motivos pelos quais os
soberanos fizeram essa petição não estão de todo claros. De
uma parte, o papado passava por tempos difíceis e não resta
dúvida de que Isabel estava convencida de que a reforma e
purificação da igreja espanhola teriam que originar-se da co-
roa e não do papado. De outro lado, a sujeição da Inquisição
ao poder real era um instrumento valioso nas mãos dos monar-
cas, empenhados no grande projeto de fortalecer esse poder.

Em todo caso, quando chegou a bula papal, Isabel demo-
rou algum tempo em aplicá-Ia. Primeiro desenvolveu uma
vasta campanha de pregação contra as heresias, ao pensar
com esperança que muitos abandonassem seus erros volunta-
riamente. Quando por fim se começou a aplicar o decreto
papal, primeiramente só em Sevilha, houve fortes protestos
que chegaram a Roma. Em 1482, quando as relações entre o
Papa e a Espanha eram tensas devido aos vários conflitos
políticos na Itália, Sixto IV cancelou sua bula anterior, cedendo
às queixas que haviam chegado da Espanha. Porém, no ano
seguinte, após uma série de gestões nas quais esteve envolvi-
do Rodrigo Bórgia, o futuro Alexandre VI, a Inquisição espa-
nhola foi restaurada.Foi então que se nomeou Inquisidor Geral
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dil Coroa de Castela o dominicano Tomás de Torquemada,
cuja intolerância e crueldade se tornaram famosas.

Em Aragão, o reino que correspondia como herança a
I ornando, o curso da Inquisição foi paralelo ao que ocorreu
('m Castela. Nos últimos anos antes do advento de Fernando
,I() trono, a atividade inquisitorial tinha sido menor em Castela
do que em Aragão e, portanto, o país estava mais acostumado
" tais processos. Porém ali também surgiu oposição, particu-
Inrmente por parte daqueles que criam que a Inquisição real
r-ra uma usurpação da autoridade eclesiástica. Do mesmo
modo que em Castela, houve um breve período em que, pelas
mesmas razões políticas, o Papa retirou da coroa o poder de
dirigir a Inquisição, que antes lhe tinha outorgado. Porém,
ruais tarde Roma aceitou as petições espanholas e o Santo
(Hicio ficou sob a orientação da coroa. Poucos meses depois
,I() ser nomeado Inquisitor Geral de Castela, Torquemada re-
cebeu uma autoridade semelhante para o reino de Aragão.

Muito se tem discutido sobre a Inquisição espanhola. De
modo geral os autores católicos conservadores tratam de pro-
v.ir que as injustiças cometidas não foram tão grandes como
';() tem dito e que o Santo Ofício era uma instituição necessá-
11(1. Contrários a eles, os protestantes têm-na descrito como
lima tirania insuportável e uma força sombria. A verdade é que
.unbas as interpretações são falsas. Os crimes da Inquisição
11;10 podem ser cobertos dizendo-se simplesmente que não
Ioram tantos nem tão graves, ou argumentando que era uma
mstituição necessária para a unidade religiosa do país. Porém,
dn mesma maneira não há provas de que a Inquisição espa-
uhola, especialmente em suas primeiras décadas, foi uma
mstituição impopular, nem que se comprazia em perseguir os
.-studíosos. Ao contrário, houve muitos casos em que os letra-
(los empregaram os meios do Santo Ofício para fazer calar aos
místicos e visionários que representavam as classes mais bai-
xas da sociedade (e em particular as mulheres que diziam ter
visões). Embora alguns sábios, como Frei Luiz de Leão, passa-
Inrn alguns anos nos cárceres inquisitoriais, a maioria dos
.-ruditos da época via na Inquisição um instrumento para a
uoresa da verdade.
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Também há fortes indícios de que, pelo menos no prínci-
pio, a Inquisição foi uma instituição que gozou do favor do
povo. As tensões entre os "cristãos velhos" e os convertidos do
judaísmo eram enormes. Por boa parte da Idade Média, a
Espanha tinha sido mais tolerante para com os judeus do que
o resto da Europa; na época que estamos estudando e já
desde um século antes, as condições começaram a mudar. O
crescente sentimento nacionalista espanhol, unido como esta-
va à fé católica e à idéia da Reconquista, fomentava a intolerân-
cia contra os judeus e os mouros. A essa intolerância se dava
um verniz religioso que parecia justificá-Ia. E quando, por
motivos de convicção ou cedendo a enorme pressão que se
aplicava aos judeus e aos mouros, eles se convertiam, se
perdia essa desculpa religiosa para odiá-los, e aí aparecia uma
nova razão para a discriminação: dizia-se que os convertidos
não eram verdadeiros e que secretamente continuavam prati-
cando os ritos de suas velhas religiões e que se furtavam em
particular da fé cristã. Logo, muitos dos conversos, que ha-
viam crido que as águas batismais os libertariam do estigma a
que estavam unidos à sua velha religião, se viam agora acusa-
dos de hereges e sujeitos portanto aos rigores da Inquisição,
no que consentiam os "cristãos velhos" que assim podiam
sentir-se superiores aos conversos.

Visto que seu propósito era extirpar a heresia,e, para ser
herege era necessário ser cristão, a Inquisição não tinha juris-
dição sobre judeus ou muçulmanos; somente sobre os conver-
tidos. Contra eles se aplicou enorme rigor. Todavia, a Inquisi-
ção medieval tinha permitido que, em casos excepcionais,
não se divulgasse os nomes dos acusadores de um réu, na
Inquisição espanhola essa regra de exceção se tornou prática
normal, pois se dizia que o poder dos convertidos era tal que,
se soubessem quem os havia acusado, os demais tomariam
atitudes de represália e, portanto, temia-se pela vida das teste-
munhas. O resultado foi privar o acusado de um dos elemen-
tos mais necessários para uma defesa eficaz. Além disso se
aplicava a tortura com grande freqüência e desse modo se
arrancavam tanto confissões como novas acusações contra
outras pessoas. Freqüentemente os processos demoravam
vários anos, durante os quais-eram cada vez mais os implica-
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dos. E se, caso raro, o acusado era absolvido, havia passado
boa parte de sua vida encerrado nos cárceres inquisitoriais, e
não tinha maneira alguma de estabelecer recursos contra seus
falsos acusadores, pois não ficara sabendo quem eram eles. Por
mais razões históricas que se apresentem, não é possível justi-
ficar tudo isso com base na fé cristã.

Também se tem discutido muito sobre os motivos econô-
micos envolvidos na Inquisição espanhola. Nela se aplicam os
princípios medievais, segundo os quais os bens de todo con-
denado à morte eram confiscados. No princípio, tanto esses
bens como as diversas multas que se impunham se dedicavam
às obras religiosas, de modo geral nas paróquias dos condena-
dos. Porém isso se tornou algo abusivo e os soberanos come-
çaram a fiscalizar mais de perto os inquisitores, fazendo com
que os fundos arrecadados fossem parar no tesouro real. Até
que ponto estas medidas se devem à cobiça dos reis e até que
ponto foram uma intenção sincera de evitar os abusos aos
quais a Inquisição se prestou, não se tem modo de saber.
Porém, em todos os casos, o fato é que a coroa se beneficiou
com os processos inquisitoriais.

Outra fonte de renda eram as "reconciliações" que se
faziam mediante o pagamento de uma soma. A mais notável foi
a reconciliação geral dos anos de 1495 a 1497,que foi utilizada
para cobrir as dívidas de guerra de Granada. Neste caso em
particular, não resta dúvida de que a intenção dos reis era tanto
evitar os sofrimentos que os julgamentos e castigos acarreta-
riam para os convertidos e suas famílias, como também
ressarcirem-se dos gastos com a guerra.

Quaisquer que tenham sido os motivos dos monarcas,
nâo se pode duvidar que a Inquisição se prestou aos maus
desejos e à cobiça desmedida. Pouco depois da morte de
Isabel, o Santo Ofício havia caído em descrédito por essas
razões e Fernando teve que intervir no assunto, nomeando
Inquisitor Geral a Francisco Ximénez de Cisneros. Ainda que o
franciscano não tenha sido tão terrível como Torquernada.
deve-se notar que o inspirador da Poliglota Complutense e da
Universidade de Alcalá foi também um grande inquisitor. Nele
temos um exemplo do que seria a forma característica da
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Do alto da Giralda, em Sevilha, os inquisitores contemplavam, aos sábados,
o mar de casas que se estendia a seus pés. Se de alguma chaminé não saísse
fumaça, os habitantes daquela casa se tornavam suspeitos de judaizar.

reforma católica, particularmente na Espanha, de combinar a
erudição com a intolerância.

Isabel não era mais tolerante que seu confessor, como
pôde se ver na expulsão dos judeus. Todavia, a Inquisição se
ocupando dos conversos, permitia que os judeus que perma-
necessem firmes na fé de seus antepassados não ficassem
debaixo de sua jurisdição. Mas eram eles acusados de manter
contatos com os convertidos, com o propósito, segundo se
dizia, de levá-los a judaizar. Ademais, se comenta que os ju-
deus tinham enormes riquezas e que aspiravam apoderar-se
do país. Tudo isso não era mais que falsos rumores nascidos
do preconceito, da ignorância e do temor. Nos meados de
1490 se produziu o incidente do "santo menino da Guarda".
Um grupo de judeus e convertidos foi acusado de matar um
menino de forma ritual, com o propósito de utilizar seu cora-
ção, e uma hóstia consagrada, para malefícios contra os cris-
tãos. No convento de São Domingos, em Ávila, Torquemada
dirigiu a investigação. Os acusados foram declarados culpa-
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dos e foram queimados em novembro de 1491 nas cercanias
de Ávila. Até o dia de hoje os historiadores não concordam
entre si se realmente houve um menino sacrificado ou não.
I 'orém, do que não se tem dúvida é que, se existiu uma conspi-
ração, se tratava de um pequeno grupo fanático, que não
representava de modo algum a comunidade judaica. Em todo
caso, o fato é que a inimizade entre os cristãos e os judeus se
oxacerbou, Em vários lugares se produziram motins e matan-
cas dos judeus. De acordo com suas obrigações legais, os reis
defenderam os judeus, se bem que essa defesa não foi decidi-
da e os cristãos que cometeram esses atropelos contra os
Irlhos de Israel não foram castigados. O que sucedia era, pelo
menos em parte, que a rainha estava convencida de que era
necessário buscar a unidade política e religiosa da Espanha.
I ssa unidade era uma exigência política e religiosa; política
porque as circunstâncias a exigiam; religiosa, porque tal era,
sequndo Isabel, a vontade de Deus.

O golpe decisivo contra os judeus chegou pouco depois
da conquista de Granada. Uma vez destruído o último baluarte
rnuçulmano da Península, pareceu aconselhável ocupar-se do
"problema" dos judeus. Quase todos os documentos, tanto
cristãos como judeus, dão a entender que Isabel foi, mais que
I-ernando, quem concebeu o projeto de expulsão. O decreto
publicado em 31 de março de 1492, dava aos judeus quatro
meses para abandonar todas as terras reais, tanto na Espanha
como fora dela. Foi-lhes permitido vender suas propriedades,
porém lhes era proibido tirar do país, ouro, prata, armas e
cavalos. Logo, o único meio que os filhos de Israel tinham para
salvar algo dos seus bens eram as letras de câmbio, disponí-
veis principalmente através de banqueiros italianos. Entre tais
banqueiros e os especuladores que se dedicaram a aproveitar
HS circunstâncias, os judeus foram aviltados, embora os reis
Iratassem de evitar os abusos.

Ao que parece, os reis esperavam que muitos judeus
decidissem aceitar o batismo ao invés de abandonar o país que
ora sua pátria e onde já haviam vivido por várias gerações.

om essa finalidade decretaram que quem aceitasse o batis-
mo poderia permanecer no país, e assim enviaram pregadores
que anunciavam, não só a verdade da fé cristã, mas também as
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vantagens do batismo. Umas poucas famílias ricas se batiza-
ram e, por esse modo, conseguiram conservar seus bens e sua
posição social. Esses poucos batismos foram feitos com gran-
de solenidade, ao que parece, na esperança de induzir outros
judeus a tomarem a mesma decisão. Porém a maioria deles mos-
trou uma firmeza digna dos melhores episódios do Antigo Testa-
mento. Melhor marchar para o exílio do que inclinar-se diante
do Deus dos cristãos e abandonar a fé dos seus antepassados.
Os sofrimentos que aquele novo exílio trouxe ao povo de Israel
foram indizíveis. Entre 50.000 e 200.000 judeus abandonaram
sua terra natal e partiram para futuros incertos. Muitos foram
saqueados ou assassinados por bandidos ou por aqueles que
lhes ofereciam transporte. Dos que partiram para a costa norte
da África, a maioria pereceu. Um bom número se refugiou em
Portugal, na esperança que as circunstâncias mudassem na
Espanha. Porém, quando o rei de Portugal quis casar-se com
uma das filhas de Isabel, ela exigiu que. os judeus fossem
expulsos daquele reino enviando-lhes assim a um novo exílio.

A perda que tudo isso representou para a Espanha tem
sido assinalada repetidamente pelos historiadores. Entre os
judeus se contavam alguns dos elementos mais produtivos do
país, cuja partida privou a nação de sua indústria e engenho.
Além do mais, muitos deles eram banqueiros que repetida-
mente serviam a coroa em tempos difíceis. A partir de então o
tesouro espanhol teria que recorrer a empréstimos italianos ou
alemães, em prejuízo econômico da própria Espanha.

A situação dos mouros era semelhante a dos judeus.
Embora restassem terras muçulmanas na Península, a maioria
dos governantes cristãos seguiu a política de permitir a seussúdi-
tos muçulmanos praticar livremente sua religião, pois de outro
modo estariam incitando-os à rebelião e à traição. Mas,uma vez
conquistado o reino de Granada, a situação política mudou.
Se bem que nas Capitulações de Granada se estabelecia que
os muçulmanos teriam liberdade para continuar praticando
sua religião, lei e costumes, esse tratado não foi respeitado,
pois não havia um estado muçulmano capaz de obrigar os reis
cristãos a cumpri-lo. De pronto o arcebispo Cisneros e o resto
do clero se dedicaram a forçar os mouros a se converterem. O
zelo de Cisneros levou os muçulmanos à rebelião, que foi
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posteriormente banhada em sangue. Com o fim de evitar
()(.tras rebeliões semelhantes, os reis ordenaram que também
()~;mouros de Castela, como antes os judeus, tinham de esco-
lhcr entre o batismo e o exílio. Pouco depois, quando se viu
'1"0 possivelmente o êxodo seria maciço, proibiram-lhes de
('migrar, de maneira que se viram obrigados a receber o
hatismo.

A esses mouros batizados foi dado o nome de "mouris-
cos" e do ponto de vista da igreja e do governo espanhóis,
loram sempre um problema, por sua falta de assimilação. Em
I !J16 Cisneros como regente do reino, tratou de obrigá-los a
.ibandonar seus trajes e seus costumes, porém sem êxito.

Embora tudo isso estivesse acontecendo em Castela, em
/\ragão havia muitos mouros que não tinham recebido o batis-
mo. Mesmo que Carlos V houvesse prometido respeitar seus
costumes, o papa Clemente VII o livrou do seu juramento e o
Instou a forçar os mouros de Aragão a batizar-se. E a partir de
então se seguiu uma política cada vez mais intolerante, primei-
10 para com os muçulmanos e depois para com os mouriscos,
até que os últimos mouriscos foram expulsos no princípio do
século XVII.

Tudo isso que foi contado ilustra a política religiosa de
Isabel, que foi também a da Espanha por vários séculos. Ao
mesmo tempo que se buscava reformar a igreja mediante a
regularização da vida do clero e do incentivo aos estudos
leológicos, era-se extremamente intolerante para com tudo
que não se ajustasse à religião do estado. Logo, Isabel foi a
fundadora da reforma católica, que deu o primeiro passo na
Espanha e depois fora dela e essa reforma levou o selo da
grande Rainha de Castela.

A Descendência de Isabel
O nome de Isabel, a Católica, mescla-se com a hi tória dil

Reforma do século XVI, não somente por ela ser a principal
promotora da reforma católica espanhola, como também p r-
que seus descendentes se viram envolvidos em muitos do
acontecimentos que temos de relatar.
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Os filhos de Fernando e Isabel foram cinco. A filha maior,
Isabel, casou-se primeiro com o Infante dom Alfonso de Portu-
gal e com a morte deste, com Manuel I de Portugal. Deste
segundo casamento teve um filho, o príncipe dom Miguel, cujo
nascimento lhe custou a vida, e que também não viveu muito
tempo.

João, o presumido herdeiro dos tronos de Castela e Ara-
gão, morreu pouco depois de casar-se, sem deixar descên-
dencia. Sua morte foi um duro golpe para Isabel, tanto pelo
amor materno que sentia para com o jovem príncipe como
pelas complicações que esse acontecimento poderia acarretar
para a sucessão do trono. Posto que dois anos depois, em 1500,
morreu o infante dom Miguel de Portugal, ficou como herdeira
dos tronos de Castela e Aragão a segunda filha dos reis católi-
cos, Joana.

Joana se casou com Felipe, o Formoso, filho do impera-
dor Maximiliano I, porém logo começou a dar os primeiros
sinais de loucura. Felipe havia herdado de sua mãe os Países
Baixos, e com a morte de Isabel reclamou para si a coroa de
Castela, ainda que Fernando seu sogro se opusesse a isso.
Mas Felipe morreu inesperadamente em 1506 e a partir daí a
loucura de Joana se tornou inegável. Fez embalsamar o corpo
do seu defunto esposo e passeava com ele por Castela,
depois mudou-se para Tordesilhas, onde continuou guardan-
do o cadáver a.téq ue morreu em 1555.

Joana tinha tido de Felipe dois filhos e quatro filhas. O
filho mais velho, Carlos, foi seu sucessor no trono de Castela, e
depois, de Aragão. Visto que também foi imperador da Alema-
nha, é conhecido como Carlos V, ainda que na Espanha foi o
primeiro rei com esse nome. O outro filho, Fernando, sucedeu
a Carlos como imperador, quando este abdicou. A filha mais
velha de Joana e Felipe, Eleonor, casou-se primeiro com Ma-
nuel I, de Portugal (o mesmo que antes casara com Isabel, a tia
de Eleonor), e depois com Francisco I da França, que ocupará
um papel importante em vários capítulos desta história. As
demais se casaram com os reis da Dinamarca, Hungria e de
Portugal.
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A terceira filha dos reis católicos, Maria, foi a segunda
osposa de dom Manuel I de Portugal (depois de sua irmã
Isabel, e antes de sua sobrinha Eleonor),

Por último, a filha menor de Fernando e Isabel, Catarina
\lo Aragão, mudou-se para a Inglaterra onde contraiu matrimô-
nio com o príncipe Artur, herdeiro da coroa, Ao morrer Artur,
casou-se com o irmão dele, Henrique VIII. A anulação deste
casamento foi a ocasião do rompimento entre a Inglaterra e
Iloma, segundo veremos mais adiante, A filha de Catarina e
Ilenrique e, portanto, neta dos reis católicos, foi a rainha Maria
Iudor, a quem se tem dado o sobrenome de "a Sanguinária".

Em resumo, ainda que a história dos filhos dos reis católi-
cos seja triste, as próximas gerações deixaram sua marca, não
só na Europa como também na América, até o ponto que é
Impossível narrar a história do século XVI sem se referir a eles.
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Martinho Lutero:

O Caminho para a Reforma
"Muitos têm crido que a fé cristã é

uma coisa simples e fácil, e até têm
chegado a contá-Ia entre as

virtudes. Isso ocorre porque não a
têm experimentado de verdade,

nem têm provado a grande força
que existe na fé".

Martinho Lutero

Poucos personagens na história do cristianismo têm sido
.Iiscutidos tanto ou tão calorosamente como Martinho Lutero.
J)arauns, Lutero é o "bicho-papão" que destruiu a unidade da
Igreja, a besta selvagem que pisou na vinha do Senhor, um
rnonge renegado que se dedicou a destruir as bases da vida
monástica. Para outros, ele é o grande herói que fez voltar, uma
vez mais, a pregação do evangelho puro, o campeão da fé
bíblica, o reformardor de uma igreja corrompida. Nos últimos
d110S, devido em parte ao novo espírito de compreensão entre
os cristãos, os estudos sobre Lutero têm sido muito mais
('quilibrados e tanto católicos como protestantes se têm acha-
cio na obrigação de corrigir certas opiniões formadas, não pela
rnvestiqação histórica, mas pelo fragor da polêmica. Hoje são
poucos os que duvidam da sinceridade de Lutero e há muitos
cntólicos que afirmam que o protesto do monge agostinho foi
mais do que justificável e que em muitos pontos tinha razão.
Paralelamente a isso, são poucos os historiadores protestan-
los que seguem vendo em Lutero um herói sobrehumano que
Iotorrnou o cristianismo por si só e cujos pecados e erros
toram de menor importância.



A() m.llIdllllllOS u vida e o ambiente em que ela se
d isonvolvcu, Lutero aparece como um homem por vezes rude,
mas também erudito. cujo impacto se deveu a dar à sua erudi-

-
Martinho Lutero. Retrato por Lucas Cranach.
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cão uma conotação e aplicação populares. Era indubitavel-
mente sincero até a paixão e freqüentemente vulgar nas suas
expressões.Sua fé era profunda e nada lhe importavatanto, como
ela. Quando se convencia de que Deus queria que tomasse
certo caminho, o seguia até as últimas conseqüencias e não
como alguém que, pondo a mão no arado, olha para trás. Seu
uso da linguagem, tanto o latim como o alemão era magistral,
ainda que, quando um ponto lhe parecia ser de grande
importância, ele o reprisava até o exagero. Uma vez convenci-
do da verdade da sua causa estava disposto a enfrentar os
mais poderosos senhores do seu tempo. Porém essa mesma
profundidade de convicção, essa paixão, essa tendência ao
exagero, o levaram a tomar atitudes que depois ele e seus
seguidores tiveram de deplorar.

Por outro lado, o impacto que Lutero causou, se deve em
boa parte às circunstâncias que estavam fora do alcance de
sua mão e das quais ele mesmo freqüentemente não se aper-
cebia. A invenção da imprensa fez com que suas obras fossem
difundidas de uma maneira que tinha sido impossível fazê-lo
poucas décadas antes. O crescente nacionalismo alemão, de
que ele mesmo era até certo ponto participante, se prestou a
ser um apoio inesperado e muito valioso. Os humanistas, que
sonhavam com uma reforma segundo a concebia Erasmo,
ainda que freqüentemente não pudessem aceitar o que lhes
parecia ser os exageros e a rudeza do monge alemão, tão
pouco estavam dispostos a que o esmagassem sem antes ser
escutado, como tinha ocorrido no século anterior com João
Huss. As circunstâncias políticas no começo da Reforma fo-
ram um dos fatores que impediram que Lutero fosse condena-
do imediatamente e quando por fim as autoridades eclesiásti-
cas e políticas se viram livres para agir, já era demasiado tarde
para calar o seu protesto.

Ao estudar a vida de Lutero e também sua obra, uma
coisa fica bem clara: é que a tão esperada reforma se produziu,
não porque Lutero ou outra pessoa se havia proposto a isso,
mas porque ele chegou no momento oportuno e porque nes-
se momento o Reformador, e muitos outros junto dele, estive-
ram dispostos a cumprir sua responsabilidade histórica.
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A Peregrinação Espiritual
Lutero nasceu em 1483, em Eisleben, Alemanha, onde

seu pai, de origem camponesa, trabalhava nas minas. Sete
anos antes, Isabel havia herdado o trono de Castela. Se bem
que isso não se relaciona diretamente com a juventude de
Lutero, pois Castela era então somente um pequeno reino a
centenas de quilómetros de distância, nós o mencionamos
para que o leitor veja que, antes do nascimento de Lutero, já se
haviam começado a tomar na Espanha as medidas reformado-
ras que mencionamos no capítulo anterior.

A infância do pequeno Martinho não foi feliz. Seus pais
eram extremamente severos com ele e muitos anos mais tarde
ele mesmo contava com amargura alguns dos castigos que lhe
tinham sido impostos. Durante toda a sua vida foi presa de
períodos de depressão e angústia profunda e há quem pense
que isso se deve em boa parte à austeridade excessiva exigida
na sua infância. Na escola suas primeiras experiências não
foram melhores, pois também posteriormente se queixava de
como o tinham golpeado por não saber suas lições. Se bem
que não se deva exagerar em tudo isso, não resta dúvida que
essas situações deixaram marcas permanentes no caráter do
jovem Martinho.

Em julho de 1505, pouco antes de completar os 22 anos
de idade, Lutero ingressou no mosteiro agostinho de Erfurt. As
causas que o levaram a dar esse passo foram muitas. Duas
semanas antes, quando se achava no meio de uma tormenta
elétrica, sentiu sobremaneira o temor da morte e do inferno e
prometeu a Santa Ana que se tornaria um monge. Algum
tempo depois, ele mesmo diria que os rigores do seu lar o
levaram ao mosteiro. Por outro lado, seu pai havia decidido
que seu filho se tornasse um advogado e fazia grandes esfor-
ços para lhe dar uma educação adequada a essa carreira.
Lutero não queria ser advogado e, portanto, é muito possível
que, ainda sem saber, havia interposto a vocação monástica
entre seus próprios desejos e os projetos de seu pai. Este
último se mostrou profundamente irado ao receber notícias do
ingresso de Martinho no mosteiro e demorou muito tempo
para perdoar-lhe. Porém a razão principal que levou Lutero a
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tomar o hábito, como em tantos outros casos, foi o seu interes-
se pela própria salvação. O tema da salvação e da condenação
permeava todo o ambiente da época. A vida presente não
parecia ser mais que uma preparação e prova para a vida
vindoura. Logo seria tolice dedicar-se a ganhar prestígio e
riquezas no presente, mediante a advocacia e descuidar do
futuro. Lutero entrou no mosteiro como fiel filho da igreja, com
o propósito de utilizar os meios de salvação que a igreja lhe
oferecia e dos quais o mais seguro lhe parecia ser a vida
monástica.

O ano de noviciado parece ter transcorrido tranqüilamen-
te, pois Lutero fez seus votos e seus superiores o escolheram
para se tornar um sacerdote. Segundo ele mesmo conta, a
ocasião da celebração de sua primejra missa foi uma experiên-
cia surpreendente, pois o temor de Deus se apoderou dele ao
pensar que estava oferecendo nada menos que Jesus Cristo.
Repetidamente esse temor esmagador de Deus pressionou-o,
pois não estava seguro de que tudo o que estava fazendo em
benefício de sua salvação era suficiente. Deus lhe parecia um
Juizsevero, como antes tinham sido seus pais e seus professo-
res, que no julgamento lhe pediria contas de todas as suas
ações e o acharia faltoso. Era necessário, portanto, valer-se de
todos os recursos da igreja para estar salvo.

Entretanto, esses recursos eram insuficientes para um
espírito profundamente religioso, sincero e apaixonado como
o de Lutero. Supunha-se que as boas obras e a confissão
fossem a resposta para a necessidade que aquele jovem mon-
ge tinha de justificar-se diante de Deus. Porém não bastavam
nem uma coisa nem outra. Lutero tinha um sentimento muito
profundo de sua própria pecaminosidade e cada vez mais
tratava de sobrepor-se a ela, mas cada vez mais se apercebia
que o pecado era muito mais poderoso do que ele. Isto não
quer dizer que não fosse um bom monge, ou que levasse uma
vida licenciosa ou imoral. Pelo contrário, Lutero se esforçou
orn ser um monge perfeito. Repetidamente castigava seu corpo,
segundo lhe ensinaram os grandes mestres do monaquismo.
E sempre socorria-se do confessionário com tanta freqüência
quanto fosse possível. Porém tudo isso não bastava. Se para
que os pecados fossem perdoados, era necessário confessá-
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los, O grande medo de Lutero era esquecer alguns de seus
pecados. Portanto, uma e outra vez repassava cada uma de
suas ações e pensamentos e, quanto mais os repassava,mais
pecado encontrava neles. Houve ocasiões em que no mesmo
momento que saía do confessionário percebia que tinha havi-
do um pecado que não fora confessado. A situação ficava
então desesperadora. O pecado era algo muito mais profundo
que as meras ações ou pensamentos conscientes. Era todo um
estado de vida e Lutero não encontrava maneira alguma de
confessá-lo e ser perdoado mediante o sacramento da
penitência.

Seu conselheiro espiritual lhe recomendou que lesse as
obras dos místicos. Como dissemos no volume anterior, pelos
fins da Idade Média houve uma forte onda de misticismo,
impulsionada precisamente pelo sentimento que muitos ti-
nham de que a igreja, devido a sua corrupção, não era o
melhor meio de aproximar-se de Deus. Lutero seguiu então
esse caminho, não porque duvidava da autoridade da igreja,
mas porque essa autoridade, através de seu confessor, lhe
ordenara isso.

O misticismo lhe cativou por algum tempo, como antes
lhe acontecera com a vida monástica. Talvez ali encontrasse o
caminho da salvação. Mas logo este caminho se tornou outro
beco sem saída. Os místicos diziam que bastava amar a Deus,
visto que tudo mais era uma conseqüência do amor. Isto
pareceu a Lutero como uma palavra de libertação, pois não era
necessário levar em conta todos os seus pecados, como até
então fizera. Porém não tardou muito para aperceber-se de
que amar a Deus não era assim tão fácil. Se Deus era como
seus pais e mestres que o haviam surrado até tirar-lhe sangue,
como poderia ele amá-Lo? Por último, Lutero chegou até a
confessar que não amava a Deus mas sim que o odiava.

Não havia saída possível. Para ser salvo era necessário
confessar os pecados e Lutero havia descoberto que, por
mais que se esforçasse, seu pecado ia muito mais adiante que
sua confissão. Se, como diziam os místicos, bastava amar a
Deus, isso não era de grande ajuda pois Lutero tinha que
reconhecer que era impossível amar a um Deus justo que
lhe pediria contas de todas as suas ações.
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Nessa encruzilhada, seu confessor, que era também seu
superior, tomou uma medida surpreendente. O normal seria
pensar que um sacerdote que estava passando por uma crise
pela qual atravessava Lutero, não estava pronto para servir
como pastor ou como mestre de outros. Porém,foi exatamente
isso que propôs seu confessor. Séculos antes, Jerônimo tinha
encontrado um modo de escapar de suas tentaçôes no estudo
do hebraico. Mesmo que os problemas de Lutero fossem
distintos dos de Jerônimo, talvez o estudo, o ensino, e o traba-
lho pastoral pudessem ter para ele um resultado semelhante.
Para isso ele ordenou a Lutero, que não esperava tal coisa, que
se preparasse para ir dirigir cursos sobre as Escrituras na
universidade de Wittenberg.

Muitas vezes se tem dito entre os protestantes que Lutero
não conhecia a Bíblia e que foi no momento de sua conversão,
ou pouco antes, que começou a estudá-Ia, mas isso não é
certo. Como monge, que tinha de recitar as horas canônicas
de oração, Lutero sabia o Saltério de memória. E além disso,
em 1512 ele obteve seu doutorado em teologia e para tanto
leria que ter estudado as Escrituras.

O que é certo é que quando se viu obrigado a preparar
conferências sobre a Bíblia, nosso monge começou a ver nela
uma possível resposta para suas angústias espirituais. Em
meados de 1513 começou a dar aulas sobre os Salmos. Devido
aos anos que passara recitando o Saltério, sempre dentro do
contexto do ano litúrgico que se centraliza nos principais
acontecimentos da vida de Cristo, Lutero interpretava os Sal-
mos cristologicamente. Neles, era Cristo quem falava. Eassim,
viu Cristo passando pelas angústias semelhantes às que pas-
sava. Este foi o princípio de sua grande descoberta. Porém se
tudo se resumia nisto, Lutero teria chegado simplesmente à
piedade popular tão comum, que pensa que Deus o Pai exige
justiça e é o Filho quem nos perdoa. Precisamente por seus
estudos teológicos, Lutero sabia que tal idéia era falsa e não
estava disposto a aceitá-Ia. Porém em todo caso, nas angústias
de Jesus Cristo, começou a achar consolo para as suas.

A grande descoberta veio provavelmente em 1515,quan-
do Lutero começou a dar conferências sobre a epístola de
Romanos, pois ele mesmo disse, depois, que foi no primeiro
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capítulo dessa epístola onde encontrou a resposta para as
suas dificuldades. Essa resposta não veio facilmente. Não ocor-
reu simplesmente que, num bom dia, Lutero abriu sua Bíblia
no primeiro capítulo de Romanos e descobriu ali que "o justo
viverá pela fé". Segundo ele mesmo conta, a grande descober-
ta foi precedida por uma grande luta e uma amarga angústia,
pois Romanos 1.17 começa dizendo que: "no evangelho a
justiça de Deus se revela". Segundo este texto, o evangelho é a
revelação da justiça de Deus. E era precisamente a justiça de
Deus que Lutero não podia tolerar. Se o evangelho fosse a
mensagem de que Deus não é justo, Lutero não teria tido
problemas. Porém este texto relaciona indissoluvelmente a
justiça de Deus com o evangelho. Segundo Lutero conta, ele
odiava a frase "a justiça de Deus" e esteve meditando nela dia
e noite para compreender a relação entre as duas partes do
versículo que, começa afirmando que "no evangelho a justiça
de Deus se revela" e conclui dizendo que "o justo viverá pela
f '"e.

A resposta foi surpreendente. A "justiça de Deus" não se
refere aqui, como pensa a teologia tradicional, ao fato de que
Deus castigue aos pecadores. Refere-se, sim, a que a "justiça"
do justo não é obra sua, mas dom de Deus. A "justiça de Deus"
é a que tem quem vive pela fé, não porque seja em si mesmo
justo, ou porque cumpra as exigências da justiça divina, mas
porque Deus lhe dá esse dom. A "justificação pela fé" não quer
dizer que a fé seja uma obra mais sutil que as boas obras, e que
Deus nos paga por essa obra. Quer dizer sim que, tanto a fé
como a justificação do pecador, são obrasde Deus, dom gratui-
to. Em conseqüência, continua comentando Lutero sobre sua
descoberta, "senti que havia nascido de novo e que as portas
do paraíso me haviam sido abertas. As Escrituras todas tive-
ram um novo sentido. E a partir de então a frase "a justiça de
Deus" não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivel-
mente doce em virtude de um grande amor".

Acontece a Tormenta

Se bem que os acontecimentos posteriores revelaram
outra faceta de Lutero, durante todo esse tempo ele se revelou
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11mhomem relativamente reservado, dedicado a seus estudos
()sua luta espiritual. Sua grande descoberta embora tivesse lhe
Irazido uma nova compreensão do evangelho, não o levou a
protestar de imediato contra o modo em que a igreja entendia
n fé cristã. Pelo contrário, nosso monge continuou dedicado a
seus labores docentes e pastorais e, embora haja indícios de
que ensinou sua nova teologia, não pretendeu contrapô-Ia à
que se ensinava na igreja. O que é mais notável é que ele
mesmo não tinha percebido que sua grande descoberta se
opunha a todo o sistema de penitências e, conseqüentemente,
d teologia e às doutrinas comuns na sua época.

Pouco a pouco, e sem pretender ocasionar controvérsia
alqurna, Lutero foi convencendo seus colegas na universidade
de Wittenberg. Quando por fim decidiu que havia chegado o
momento de lançar seu grande repto, compôs noventa e cinco
leses, que deviam servir de base para um debate acadêmico.
Nelas Lutero atacava vários dos princípios fundamentais da
leologia escolástica e esperava que a publicação dessas te-
ses, e o seu posterior debate, seriam uma oportunidade de dar
,I conhecer ao resto da igreja sua descoberta. Porém para sua
surpresa, chegou a data do debate e somente lhe deram
atenção os círculos acadêmicos da universidade. Ao que pare-
e, a descoberta de que o evangelho devia ser entendido de

maneira diferente da que comumente se pregava, algo tão
Importante para Lutero, não teve a mesma repercussão para o
resto do mundo.

Mas então, sucedeu o inesperado. Quando Lutero produ-
ziu outras teses, sem crer de modo algum que teriam mais
Impacto que as anteriores, se criou uma revolução tal que toda
a Europa se viu envolvida nas suas conseqüências. O que tinha
acontecido era que, ao atacar a venda das indulgências, cren-
do que não se tratava mais do que uma conseqüência natural
do que se havia discutido anteriormente, Lutero se havia atrevi-
do, ainda que sem sabê-lo, a opor-se ao lucro e aos desígnios
de vários personagens muito mais poderosos do que ele.

A venda de indulgências que Lutero atacou tinha sido
autorizada pelo papa Leão X e nela estavam envolvidos os
interesses econômicos e políticos da poderosíssima casa dos
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Exemplar das indulgências contra as quais Lutero protestou.

Hohenzollern, que aspirava à hegemonia da Alemanha. Um
dos membros dessa casa, Alberto de Brandeburgo, tinha já
duas sedes episcopais e desejavaocupar também o arcebispado
de Mainz, que era o mais importante da Alemanha. Para isso se
pôs em contato com Leão X, um dos piores papas daquela
época de papas indolentes, avarentos e corrompidos. Leão X
fez saber que estava disposto a conceder a Alberto o que ele
lhe pedia, em troca de dez mil ducados. Posto que esta era
uma soma considerável, o Papa autorizou Alberto a proclamar
uma grande venda de indulgências em seus territórios, em
troca de que a metade do produto fosse enviada ao erário
papal. Parte do que sucedia era que Leão X sonhava com o
término da Basílica de São Pedro, iniciada por seu predeces-
sor Júlio II, cujas obras marchavam lentamente por falta de
fundos. Logo, a grande basílica que hoje é o orgulho da igreja
romana foi uma das causas indiretas da reforma protestante.

Quem se encarregou da venda das indulgências na Ale-
manha Central foi o dominicano João Tetzel, homem sem
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escrúpulos que com o fim de promover sua mercadoria, fazia
afirmações escandalosas. Por exemplo: Tetzel e seus subalter-
110S proclamavam que a indulgência que vendiam deixava o
pecador "mais limpo do que saíra do batismo", ou "mais limpo
do que Adão antes de cair", que "a cruz do vendedor de
Indulgências tinha tanto poder como a cruz de Cristo" e que,
110 caso de alguém comprar uma indulgência para um parente
lá morto, "tão pronto a moeda caísse no cofre, a alma saía do
purgatório".

Tais afirmações causavam repugnância entre os mais
Informados que sabiam que a doutrina da igreja não era assim
como a apresentavam Tetzel e os seus. Entre os humanistas
que se doíam pela ignorância e superstição que parecia reinar
por todos os lugares, a pregação de Tetzel era vista como um
exemplo mais triste do estado a que tinha chegado a igreja. O
espírito nacionalista alemão também se ressentia dessa situa-

A venda das indulgências. Quadro de J.M. Trenkwald.
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ção, porque via na venda das indulgências uma maneira pela
qual Roma explorava mais uma vez o povo alemão, aproveitan-
do de sua credulidade, para logo esbanjarem luxos e festins os
escassos recursos que os pobres alemães tinham conseguido
produzir com o suor de seus rostos. Porém, ainda que muitos
abrigassem ,esses sentimentos, ninguém protestava, e as ven-
das continuavam.

Foi então que Lutero fixou suas famosas noventa e cinco
teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Essas teses,
escritas em latim, não tinham o próposito de criar uma como-
ção religiosa, como tinha sido o caso das anteriores. Depois
daquela experiência, Lutero' parece ter pensado que a questão
que tinha sido debatida era principalmente do interesse dos
teólogos, e que portanto suas novas teses não teriam mais
impacto que aquele produzido nos círculos acadêmicos. Po-
rém, ao mesmo tempo, essas noventa e cinco teses, escritas
acaloradamente com um sentimento de indignação profunda,
eram muito mais devastadoras que as anteriores, não porque
se referissem a tantos pontos importantes de teologia, mas
porque punham o dedo sobre a chaga do ressentimento ale-
mão contra os exploradores estrangeiros. E além do mais, ao
atacar concretamente a venda das indulgências, punha em
perigo os projetos dos poderosos. Se bem que seu ataque
fosse relativamente moderado, algumas das teses iam mais
além da mera questão da eficácia e dos limites das indulgên-
cias e apontavam para a exploração da qual o povo era objeto.
Segundo Lutero, se era verdade que o papa tinha poderes para
tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizaresse poder, não
por razões tão triviais como a necessidade de fundos para
construir uma igreja, mas simplesmente por amor, e assim
fazê-lo gratuitamente (tese 82). E ainda mais, o certo é que o
papa deveria dar do seu próprio dinheiro aos pobres de quem
os vendedores de indulgências tiravam, mesma que para isso
tivesse que vender a Basílica de São Pedro (tese 51).

Lutero deu a conhecer suas teses na véspera da festa de
Todos os Santos, e seu impacto foi tal que freqüentemente se
marca essa data, 31 de outubro de 1517, como o começo da
reforma protestante. Os impressores produziram um grande
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As noventas e cinco teses de Lutero foram impressas, e logo circularam por
todo o pais.

número de cópias das teses e as distribuíram por toda a Alema-
nha, tanto no original latino, como em tradução alemã. O
próprio Lutero havia mandado uma cópia a Alberto de Brande-
burgo, acompanhada com uma carta muito respeitosa. Alber-
to enviou as teses e a carta para Roma, pedindo a Leão X que
mtervíesse.O imperador Maximiliano se encolerizou diante
das atitudes e dos ensinos daquele monge impertinente, e
também pediu a Leão X que interviesse. Nesse meio tempo,
Lutero publicou uma explicação de suas noventa e cinco te-
ses, na qual, além de esclarecer o que tinha sido escrito em
breves proposições, aguçava seu ataque contra a venda das
indulgências e contra a teologia que servia para apoiá-Ia.

A resposta do papa foi pôr a questão debaixo da jurisdi-
ção dos agostinhos, cuja próxima reunião capitular, teria lugar
em Heidelberg, e Lutero foi convocado. Para lá foi nosso
monge, temendo por sua vida, pois se dizia que seria condena-
do e queimado. Porém para grande surpresa sua, muitos dos
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monges se mostraram favoráveis a sua doutrina. Alguns dos
mais jovens a acolheram entusiasticamente. Para outros a
disputa entre Lutero e Tetzel era um caso a mais na velha
rivalidade entre os agostinhos e os dominicanos, e portanto
não estavam dispostos a abandonar seu campeão. Em conse-
qüência, Lutero regressou a Wittenberg fortalecido pelo apoio
de sua ordem e feliz por haver ganhado vários conversos para
sua causa.

O papa então tomou outro caminho. Em breve deveria se
reunir em Augsburgo a dieta do Império, isso é, a assembléia
de todos os potentados alemães, sob a presidência do impera-
dor Maximiliano. O legado papal a essa dieta era o cardeal
Cajetano, homem de grande erudição, cuja missão principal
era convencer os príncipes alemães da necessidade de em-
preender uma cruzada contra os turcos, que ameaçavam a
Europa, e de promulgar um novo imposto para esse fim. A
ameaça dos turcos era tal que Roma estava tomando medidas
para reconciliar-se com os husitas da Boêmia, mesmo que isso
implicasse em acatar várias de suas demandas. Portanto, a
cruzada e o imposto eram a principal missão de Cajetano, a
quem o papa comissionou para se entrevistar com Lutero e o
obrigar a retratar-se. Se o monge se negasse, deveria ser
levado prisioneiro a Roma.

O leitor Frederico, o Sábio da Saxônia, dentro de cuja
jurisdição vivia Lutero, obteve do imperador Maximiliano um
salvo-conduto para o frade, a quem se dispôs a ajudar em
Augsburgo, mesmo sabendo que pouco mais de cem anos
atrás e, em circunstâncias muito parecidas, João Huss tinha
sido queimado em violação a um salvo-conduto imperial.

A entrevista com Cajetano não produziu o resultado dese-
jado. O cardeal se negava a discutir com o monge e exigia sua
renúncia. O frade, por sua vez, não estava disposto a retratar-
se se não fosse convencido de que estava errado. Quando por
fim se inteirou de que Cajetano tinha autoridade para arrastá-
lo, ainda que em violação do salvo-conduto imperial, abando-
nou a cidade às escondidas no meio da noite, regressou a
Wittenberg e apelou a um concílio geral.

Durante todo este período, Lutero havia contado com a
proteção de Frederico, o Sábio, eleitor da Saxônia e portanto
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o imperador Maximiliano se encolerizou.

senhor de Wittenberg. Frederico, não protegia Lutero porque
estava convencido de suas doutrinas, mas sim porque lhe
pareceu que a justiça exigia um julgamento correto. A princi-
pal preocupação de Frederico era ser um governante justo e
sábio. Com esse propósito fundou a Universidade de Witten-
IJerg, muitos de cujos professores lhe diziam que Lutero tinha
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razão, e que se enganavam aqueles que o acusavam de here-
sia. Pelo menos, enquanto Lutero não fosse condenado oficial-
mente, Frederico estava disposto a evitar que se cometesse
com ele uma injustiça semelhante a que havia acontecido no
caso de João Huss. Entretanto, a situação se tornava cada vez
mais difícil, pois cada vez mais eram mais numerosos os que
diziam que Lutero era herege, tornando a posição de Frederi-
co bastante precária.

Assim estavam as coisas, quando a morte de Maximiliano
deixou vago o trono alemão, e era necessário eleger um novo
imperador. Visto que se tratava de uma dignidade eletiva, e não

o eleitor Frederico, o Sábio. da Saxõnia, defendeu Lutero: no princípio por
questões de justiça, e posteriormente porque se convenceu de que o Refor-
mador tinha razão.
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hereditária, imediatamente se começou a discutir sobre quem
seria o novo imperador. Os dois candidatos mais poderosos
eram Carlos I, da Espanha (o filho de Joana, a Louca e Felipe, o
I ormoso, neto de Isabel) e Francisco I, da França. Mas nenhum
desses candidatos era do agrado do Papa Leão X, pois
ambos eram demasiadamente poderosos, e sua eleição à digni-
dade imperial quebraria o equilíbrio dos poderes europeus
que era a base da política papai. Carlos tinha, além dos recur-
sos da Espanha, que começava a receber as riquezas do Novo
Mundo, suas possessões hereditárias nos Países Baixos, Áus-
tria e o sul da Itália. Se a tudo isso se lhe acrescentasse o trono
alemão, seu poder não teria rival em toda Europa. Francisco
como rei da França, tão pouco lhe parecia aceitável, pois uma
união entre as coroas francesa e alemã podia ter conseqüên-
cias funestas para o papado. Portanto, era necessário buscar
outro candidato cuja possibilidade de ser eleito estivesse, não
em seu poder, mas em seu prestígio de homem sábio e justo.
Dentro de tais critérios, o candidato ideal era Frederico o
Sábio, respeitado por todos os demais senhores alemães. Se
Frederico fosse eleito, as potências européias ficariam sufi-
cientemente divididas para permitir ao papa gozar de certo
poder. Portanto, desde antes da morte de Maximiliano, Leão X
tinha decidido aproximar-se de Frederico e apoiar a sua
candidatura.

Porém, Frederico protegia a Lutero, pelo menos até que o
frade revolucionário fosse devidamente julgado. Portanto,
Leão decidiu que o melhor era prorrogar a condenação de
Lutero e tratar de aproximar-se do monge e do eleitor que o
defendia. Com essas instruções enviou Karl von Miltitz, pa-
rente de Frederico à Alemanha, com uma rosa de ouro para o
eleitor em sinal de favor papal e, por assim dizer, com um
ramo de oliva para o monge.

Miltitz se entrevistou com Lutero e conseguiu deste a
promessa de não continuar a controvérsia, desde que seus
inimigos fizessem o mesmo. Isto trouxe uma breve trégua, até
que o teólogo conservador João Eck, professor da universida-
de de Ingolstadt, interveio no assunto. Em lugar de atacar
Lutero, o qual se fizera aparecer como aquele que quebrara a
paz, Eck atacou a Carlstadt, outro professor da universidade
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o trono imperial era eletivo. Nesta gravura aparecem, em primeira linha, os
sete eleitores, de ambos os lados do imperador.

de Wittenberg que tinha se convencido das doutrinas de Lute-
ro, e que era muito mais impetuoso e exagerado do que o
Reformador. Eck propôs a Carlstadt um debate que teria lugar
na universidade de Leipzig. Dadas e estabelecidas as ques-
tões, ficava claro que o propósito de Eck era atacar Lutero
através de Carlstadt e, portanto, o Reformador declarou que
devido a serem discutidas as suas doutrinas em Leipzig, ele
também participaria do debate.

A discussão se conduziu com todas as formalidades dos
exercícios acadêmicos e durou vários dias. Quando chegou o
momento de Lutero e Eck se enfrentarem, ficou claro que o
primeiro era melhor conhecedor das Escrituras, porém que o
segundo se achava mais à vontade no direito canônico e na
teologia medieval. E com toda a esperteza, Eck levou o comba-
te para seu próprio campo, e por fim obrigou a Lutero declarar
que o Concílio de Constanza se enganara ao condenar Huss, e
que um cristão com a Bíblia, no seu entender, tem mais autori-
dade que todos os papas e os concílios contra ela. Isso bastou.
Lutero tinha se declarado defensor de um herege condenado
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por um concílio ecuménico. Mesmo que os argumentos do
Ileformador se mostrassem melhores do que os do seu opo-
nente em vários pontos, foi Eck quem ganhou o debate, pois
nele conseguiu demonstrar aquilo a que se propusera: que
Lutero era um herege, pois defendia as doutrinas dos hussitas.

Começou então um novo período de confrontações e
perigos. Porém Lutero e os seus haviam empregado bem o
tempo que as circunstâncias políticas lhes haviam dado, de
maneira que por toda a Alemanha, e até fora dela, eram cada
vez mais os que viam o monge agostiniano como o campeão
da fé bíblica. Além do número sempre crescente de seus
seguidores, particularmente entre os professores de Witten-
berq e de outras universidades, e entre os sacerdotes mais
zelosos de suas responsabilidades, Lutero tinha as simpatias
dos humanistas, que viam nele um defensor da reforma que
eles mesmos propunham, e dos nacionalistas, para quem o
monge era o porta-voz do protesto alemão diante dos abusos
de Roma.

Logo, ainda que umas semanas antes do debate de Leip-
zig, Carlos I da Espanha tinha sido eleito imperador (com o
voto de Frederico, o Sábio) e, portanto, o papa não tinha que
andar com mesuras como antes, a posição de Lutero tinha se
fortalecido. Muitos cavaleiros alemães chegaram a enviar-lhe
mensagens prometendo-lhe apoio armado, se o conflito che-
gasse a estourar. Quando por fim o papa resolveu atuar, sua
ação resultou demasiadamente tardia e ineficiente. Na bula
Exsurge domine, Leão X declarou que um javali selvagem
havia penetrado na vinha do Senhor e ordenava que os livros
de Martinho Lutero fossem queimados, e dava ao monge re-
belde sessenta dias para submeter-se à autoridade romana,
sob pena de excomunhão e anátema.

A bula demorou muito tempo para chegar às mãos de
Lutero, pois as circunstâncias políticas eram sobremodo com-
plexas. Em vários lugares, ao receber cópias da bula, as obras
do Reformador foram queimadas. Porém em outros, alguns
estudantes e outros partidários de Lutero, preferiram queimar
algumas das obras que se opunham ao movimento reforma-
dor. Quando enfim a bula chegou às mãos de Lutero, este a
queimou, junto com outros livros que continham as doutrinas
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Por fim o Papa decidiu condenar Lutero mediante a bula Exsurge Domine.

papistas. O rompimento era definitivo e não havia modo de
se voltar atrás.

Faltava ver, entretanto, que atitudes tomariam os senho-
res alemães e particularmente o Imperador, pois sem eles era
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IlOUCO O que O papa poderia fazer contra Lutero. As gestões de
cada parte foram demasiadamente numerosas para se narrar
nqui. Basta dizer que, ainda que Carlos V fosse católico convic-
to, não deixou de utilizar a questão de Lutero como uma arma
contra o papa quando este pareceu inclinar-se para o seu rival,
I rancisco I, da França. Posteriormente, depois de muitas idas e
vindas, se resolveu que Lutero compareceria diante da dieta
elo Império, reunida em Worms no ano de 1521.

Quando Lutero chegou a Worms, foi levado diante do
Irnperador e vários dos principais personagens do Império.
()uem estava encarregado de interrogá-lo lhe apresentou um
montão de livros e lhe perguntou se os havia escrito. Depois
eleexaminá-los Lutero confirmou que os havia escrito todos e
vários outros que não estavam ali. Então seu interlocutor lhe
perguntou se continuava sustentando tudo o que havia dito
neles ou se estava disposto a retratar-se de algo. Este era um
momento difícil para Lutero, não tanto porque temia o poder
Imperial, mas porque temia sobremaneira a Deus. Atrever-se a
~)eopôr a toda a igreja e ao Imperador, que tinha sido ordenado

Ao queimar a bula papal, Lutero rompeu definitivamente com Roma.
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por Deus, era um passo temerário. Uma vez mais o monge
temeu diante da majestade divina e pediu um dia para conside-
rar sua resposta.

No dia seguinte correu a notícia de que Lutero compare-
ceria diante da dieta e a assistência foi grande. A presença do
Imperador em Worms, rodeado de soldados espanhóis que
abusavam do povo, havia exacerbado ainda mais o sentimento
nacional. Uma vez mais, em meioao maior silêncio, se pergun-
tou a Lutero se se retratava. O monge respondeu dizendo que
o que havia escrito não era mais que a doutrina cristã que tanto
ele como seus inimigos sustentavam, e portanto ninguém de-
veria pedir-lhe que se retratasse daquilo. Outra parte tratava
sobre a tirania e as injustiças a que estavam submetidos os
alemães, e também disto não se retrataria, pois tal não era o
propósito da dieta, e tal negação somente contribuiria para
aumentar a injustiça que se cometia. A terceira parte, que
consistia em ataques a certos indivíduos e em pontos de dou-
trina que seus oponentes refutavam, certamente não havia
sido escrita com demasiada aspereza. E assim tão pouco dela
se retrataria, a não ser que lhe convencessem de que estava
enganado.

Seu interlocutor insistiu: "Retratas-te, ou não"? E Lutero
lhe respondeu, em alemão, e desdenhando portanto o latim
dos teólogos: "Não posso nem quero retratar-me de coisa
alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro.
Deus me ajude. Amém".

Ao queimar a bula papal, Lutero havia rompido definitiva-
mente com Roma. E agora em Worms, rompia com o Império.
Não lhe faltavam razões suficientes para clamar: "Deus me
ajude".



III
A Teologia

de Martinho Lutero
Os amigos da cruz afirmam que a

cruz é boa e que as obras são más,
porque mediante a cruz as obras

são derrubadas e o velho Adão,
cuja força está nas obras, é

crucificado.

Martinho Lutero

Antes de continuar narrando a vida de Lutero e seu
trabalho reformador, devemos nos deter para considerar a sua
teologia, que foi a base dessa vida e dessa obra. Ao chegar o
momento da dieta de Worms, a teologia do Reformador havia
alcançado sua maturidade. Então a partir daí, o que Lutero fez
foi simplesmente elaborar as conseqüências dessa teologia,
Portanto, este parece ser o momento adequado para interrom-
per nossa narrativa, e dar ao leitor uma idéia mais adequada da
visão que Lutero tinha da mensagem cristã. Ao contarmos sua
peregrinação espiritual, dissemos algo sobre a doutrina da
justificação pela fé. Porém essa doutrina, apesar de ser funda-
mental, não é a totalidade da teologia de Lutero.

A Palavra de Deus
É de todos sabido que Lutero tratou de fazer da Palavra de

Deus o ponto de partida e a autoridade final de sua teologia.
Como professor das Sagradas Escrituras, a Bíblia tinha para
ele grande importância, e nela descobriu a resposta para suas
angústias espirituais. Porém isso não quer dizer que Lutero
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fosse um biblicista rígido, pois para ele a Palavra de Deus é
muito mais que a Bíblia. A Palavra de Deus é nada menos que
Deus mesmo.

Essa última afirmação se baseia nos primeiros versículos
do Evangelho de João, onde se diz que: "no princípio era a
Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus". As
Escrituras nos dizem que. num sentido estrito, a Palavra de
Deus é Deus mesmo, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo
que se fez carne e habitou entre nós. Assim, quando Deus fala, o
que sucede não é simplesmente que nos comunica certa infor-
mação, mas que também e, sobretudo, que Deus atua. Isto
pode ser visto também no livro de Gênesis, onde a Palavra de
Deus é a força criadora: "Disse Deus...". Assim quando Deus
fala,Deus cria o que pronuncia. Sua Palavra além de dizer-nos
algo, faz algo em nós e em toda a criação. Essa Palavra se
encarnou em Jesus Cristo, que por sua vez é a revelação
máxima de Deus e sua máxima ação. Em Jesus, Deus se nos
deu a conhecer. Porém, também nele venceu os poderes do
maligno que nos sujeitavam. A revelação de Deus é também a
vitória de Deus.

A Bíblia é então a Palavra de Deus, não porque seja
infalível, ou porque seja um manual de verdades que os teólo-
gos podem utilizar em seus debates entre sí. A Bíblia é a
Palavra de Deus porque nela chega Jesus Cristo até nós.
Quem lê a Bíblia e não encontra nela Jesus Cristo, não tem lido
a Palavra de Deus. Por isso Lutero, ao mesmo tempo que
insistia na autoridade das Escrituras, podia fazer comentários
pejorativos sobre certas partes dela. A epístola de Tiago, por
exemplo, parecia-lhe "pura palha", pois nela não se trata do
evangelho, mas sim de uma série de regras de conduta. Mes-
mo que não estivesse disposto a tirar tais livros do Cânon, Lute-
ro confessava abertamente que lhe era difícil ver Jesus Cristo
nelese que, portanto,tinham escassovalor paraele.

Essa idéia da Palavra de Deus como Jesus Cristo era a
base da resposta de Lutero a um dos principais argumentos
dos católicos. Estes afirmavam que, como era a igreja quem
tinha determinado quais os livros que deviam formar o canon,
a igreja tinha autoridade sobre as Escrituras. A resposta de
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Lutero era que, nem a igreja havia criado a Bíblia nem a Bíblia
havia criado a igreja, mas que o evangelho é que havia criado.
A autoridade final não está na Bíblia, nem na igreja, mas no
evangelho, na mensagem de Jesus Cristo, que é a Palavra de
Deus encarnada. Posto que a Bíblia dá um testemunho mais
fidedigno desse evangelho do que a igreja corrompida do
papa, e que as tradições medievais, a Bíblia tem autoridade
sobre a igreja e essas tradições, mesmo que seja certo que nos
primeiros séculos foi a igreja que reconheceu o evangelho em
certos livros, e não em outros, e determinou assim o conteúdo
do cânon bíblico.

o Conhecimento de Deus
Lutero concorda com boa parte da teologia tradicional ao

afirmar que é possível ter certo conhecimento de Deus por
meios puramente racionais ou naturais. Este conhecimento
permite ao ser humano saber que Deus existe, e distinguir
entre o bem e o mal. Os filósofos da antiguidade o tiveram, e as
leis romanas mostram que de modo geral os pagãos sabiam
distinguir entre o bem e o mal. Além disso, os filósofos chega-
ram à conclusão de que há um Ser Supremo, do qual todas as
coisas derivam sua existência.

Porém esse não é o verdadeiro conhecimento de Deus. A
Deus não se conhece como quem usa uma escada para subir
um telhado. Todos os esforços da mente humana para elevar-
se ao céu e conhecer a Deus são totalmente inúteis.

É isso que Lutero chama de "teologia da glória". Tal
teologia pretende ver Deus tal como é, em sua própria glória,
sem ter em conta a distância enorme que separa o ser humano
de Deus. O que a teologia da glória faz no final das contas é
pretender ver Deus naquelas coisas que nós humanos consi-
deramos mais valiosas e, portanto, fala do poder de Deus, da
glória de Deus, da bondade de Deus. Porém tudo isso não é
mais do que fazer Deus à nossa própria imagem e pretender
que Deus seja como nós mesmos desejamos que Ele seja.

O fato é que Deus em sua revelação se nos dá a conhecer
de um modo muito distinto. A suprema revelação de Deus tem
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lugar na cruz de Cristo, e portanto Lutero propõe que em lugar
da teologia da glória, se siga o caminho da "teologia da cruz". O
que essa teologia busca é ver a Deus, não onde nós queremos
vê-Lo, nem como nós desejamos que Ele seja, mas sim onde
Deus se revela, e como Ele mesmo se revela, isso é, na cruz. Ali
Deus se manifestou na debilidade, no sofrimento, no escân-
dalo. Isso quer dizer que Deus atua de um modo radicalmente
distinto do que poderia se esperar. Deus, na cruz, destrói todas
as nossas idéias preconcebidas da glória divina.

Quando conhecemos a Deus na cruz, o conhecimento
anterior, isso é, tudo o que sabíamos acerca de Deus mediante
a razão ou pela lei da consciência, cai por terra. O que agora
conhecemos de Deus é muito distinto do outro suposto conhe-
cimento de Deus em sua glória.

A lei e o Evangelho
A Deus conhece-se verdadeiramente em sua revelação.

Porém em sua própria revelação, Deus se nos dá a conhecer
de dois modos, a saber: a lei e o evangelho. Isso não quer dizer
simplesmente que primeiro vem a lei e depois o evangelho.
Nem quer dizer tampouco que o Antigo Testamento se refira à
Lei e o Novo Testamento ao evangelho. O que quer dizer é
muito mais profundo. O contraste entre a Lei e o evangelho dá
a entender que quando Deus se revela, essa revelação é, de
uma só vez, palavra de condenação e de graça.

A justificação pela fé, a mensagem do perdão gratuito de
Deus, não quer dizer que Deus seja indiferente diante do
pecado. Não se trata simplesmente de que Deus nos perdoa
porque no final das contas nosso pecado não lhe faça mal.
Pelo contrário, Deus é santo, e o pecado Lhe causa repugnân-
cia. Quando Deus fala, o contraste entre sua santidade e o
nosso pecado nos esmaga, e essa é a lei.

Porém, ao mesmo tempo, e até às vezes na mesma Pala-
vra, Deus pronuncia seu perdão para conosco. Esse perdão é
o evangelho, e é tão maior, exatamente porque a lei é esmaga-
dora. Não se trata então de um evangelho que nos dê aentender
que o nosso pecado não tem importância, mas de um evangelho
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que, precisamente diante da gravidade do pecado se torna
mais surpreendente.

Quando escutamos essa palavra de perdão, a lei, que
antes nos era onerosa e até odiosa, se nos torna doce e
aceitável. Comentando sobre o evangelho de João, Lutero nos
diz:

"Antes não havia na lei nenhuma delícia para mim. Porém
agora descobri que a Lei é boa e saborosa, e que me tem sido
dada para que eu viva, e agora encontro nela meu prazer.
Antes me dizia o que devia ser feito. Agora começo a ajustar-
me nela. E por isso agora adoro, louvo e sirvo a Deus".

Esta dialética constante entre a lei e o evangelho quer
dizer que o cristão é ao mesmo tempo justo e pecador. Não se
trata de que o pecador deixe de ser pecador quando é justifica-
do. Pelo contrário, quem recebe a justificação pela fé descobre
nela mesma o quanto é pecador, e não por ser justificado é que
deixa de pecar. A justificação não é a ausência do pecado, mas
o fato de que Deus nos declara justos ainda que em meio ao
nosso pecado, de igual modo ao evangelho que acontece
sempre em meio à lei.

A Igreja e os Sacramentos
Lutero não foi nem o individualista nem o racionalista que

muitos desejam. Durante o século XIX, quando o individualismo
e o racionalismo se fizeram populares, muitos historiadores
deram a impressão de que Lutero havia sido um dos precurso-
res de tais correntes. Isto ia freqüentemente unido com o
intento de mostrar a Alemanha como a grande nação, mãe da
civilização moderna e de tudo quanto há nela de valioso.
Lutero se converteu então no grande herói alemão fundador
do modernismo.

Porém tudo isso não se ajusta à verdade histórica. O fato é
que Lutero distanciou-se muito de ser racionalista. Para pro-
varmos basta observarmos suas freqüentes referências à "por-
ca razão" e "essa rameira, a razão". E quanto ao seu suposto
individualismo, a verdade é que este era mais poderoso entre os
renascentistas italianos do que no Reformador alemão, e que
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em todo caso Lutero dava demasiada importância à igreja para
ser um verdadeiro individualista.

Apesar de seu protesto contra as doutrinas comumente
aceitas, e de sua rebeldia contra as autoridades da igreja
romana, Lutero sempre pensou que a igreja era parte essencial
da mensagem cristã. Sua teologia não era a de uma comunhão
direta do indivíduo com Deus, mas sim de uma vida cristã no
meio de uma comunidade de fiéis, a qual repetidamente cha-
mou de "igreja mãe".

Se bem que seja certo que todos os cristãos, pelo simples
fato de serem batizados, se tornam sacerdotes, isto não quer
dizer que cada um de nós deva isolar-se em si mesmo para
chegar a Deus. Certamente há uma comunicação direta com o
Criador. Porém há também uma responsabilidade orgânica. O
ser sacerdotes não quer dizer que o sejamos somente para nós
mesmos, mas que o somos também para os demais, e os
outros o são para nós. Em lugar de abolir a necessidade da
igreja, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes a
aumentava. Claro está que não necessitamos já de um sacer-
dócio hierárquico que seja nosso único meio de chegarmos a
Deus. Porém necessitamos desta comunidade de crentes, o
corpo de Cristo, dentro da qual cada membro é sacerdote dos
demais e nutre a cada um deles. Sem essa relação com o
corpo, o membro não pode continuar vivendo.

Dentro dessa igreja, a Palavra de Deus chega até nós
pelos sacramentos. Para que um rito seja um verdadeiro sacra-
mento, tem de ter sido instituído por Jesus Cristo, e há de ser
um sinal físico das promessas evangélicas. Portanto há so-
mente dois sacramentos: o batismo e a ceia. Os demais ritos
que recebem esse nome, mesmo que possam ser benéficos,
não são sacramentos do evangelho.

O batismo é o sinal da morte e ressurreição do cristão com
Jesus Cristo. Porém é muito mais que um sinal, pois por ele e
nele fomos feitos membros do corpo de Cristo. O batismo e a
fé andam estreitamente unidos, pois o rito sem a fé não é
válido. Porém isso não deve ser entendido no sentido de que
devemos ter fé antes de sermos batizados e que, assim, não se
possa batizar as crianças. Se dissermos tal coisa, cairíamos no



A Teologia de Martinho Lutero - 71

erro daqueles que crêem que a fé é uma obra humana, e não
um dom de Deus. Na salvação a iniciativa é sempre de Deus, e
isto é o que anunciamos ao batizar crianças tão pequeninas
que são incapazes de entender do que se trata. Além disso o
batismo não é somente o começo da vida cristã, mas é o
fundamento ou o contexto dentro do qual toda essa vida tem
lugar. O batismo é válido, não só no momento de ser adminis-
trado, mas para toda a vida. Por ele se conta que o próprio
Lutero quando se sentia fortemente tentado, exclamava: "sou
batizado". Em seu batismo estava a força para resistir a todas
as investidas do maligno.

A ceia é o outro sacramento da fé cristã. Lutero rechaçou
boa parte da teologia católica sobre a ceia. Particularmente se
opôs às missas privadas, à ceia como repetição do sacríficio de
Cristo, à idéia de que a missa confere méritos, e à doutrina da
transubstanciação. Porém tudo isso não o levou a pensar que
a ceia era de pouca importância. Pelo contrário, para ele a
eucaristia sempre continuou junto com a pregação, como o
centro do culto cristão.

A questão de como Cristo está presente no sacramento,
foi motivo de controvérsias, não só com os católicos, mas
também com os protestantes. Lutero rechaçava categorica-
mente a doutrina da transubstanciação, que lhe parecia dema-
siadamente presa a categorias aristotélicas e, portanto, pagãs,
e que, além do mais, era a base da idéia da missa como sacrifí-
cio meritório, que se opunha radicalmente à doutrina da
justificação pela fé.

Porém, por outro lado, Lutero também não estava dispos-
to a dizer que a ceia era um mero símbolo de realidades
espirituais. As palavras de Jesus ao instituir o sacramento:
"isto é meu corpo", lhe pareciam completamente claras. Por-
tanto, segundo Lutero, na ceia os fiéis participam verdadeira e
literalmente do corpo de Cristo. Isto não indica, como na
transubstanciação, que o pão se converta em corpo, e o vinho
em sangue. O pão continua sendo pão, e o vinho, vinho. Porém
agora estão também neles o corpo e o sangue do Senhor, e o
crente se alimenta deles ao tomar o pão e o vinho. Se bem que
mais tarde se deu a essa doutrina o nome de "consubstancia-
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ção", Lutero nunca a chamou assim e preferia sim chamá-Ia de
a presença de Cristo em, com, debaixo, ao redor e por trás do
pão e do vinho.

Nem todos os que se opunham às doutrinas tradicionais,
concordavam com Lutero nesse ponto, que,logo se tornou um
dos fatores mais divisionistas entre eles. Carlstadt, o colega de
Lutero, na universidade de Wittenberg, que participou com ele
no debate de Leipzig, dizia que a presença de Cristo no sacra-
mento era simbólica, e que quando Jesus disse "isto é o
meu corpo", estava apontando para si mesmo, e não para o
pão. Zwínglio, de quem trataremos mais adiante, sustentava
opiniões parecidas, se bem que com melhores argumentos
bíblicos. Posteriormente esta questão foi um dos principais
motivos de divisão entre os luteranos e reformados ou
calvinistas.

Os Dois Reinos

Antes de terminar esta brevíssima exposição dos princi-
pais pontos da teologia de Lutero, devemos nos referir ao
modo pelo qual o Reformador entendeu a relação entre a
igreja e o estado. Segundo ele, Deus tinha estabelecido dois
reinos, um sob a lei e outro sob o evangelho. O estado opera
debaixo da lei, e seu principal propósito é pôr limites ao peca-
do humano. Sem o estado os maus não teriam freios. Os crentes
por outra parte, pertencem ao segundo reino, e estão debaixo
do evangelho. Isto quer dizer que os crentes não vão esperar
que o estado apóie a sua fé e persiga aos hereges.Além disso,
não há razão nenhuma para que esperemos que os governan-
tes sejam cristãos. Como governantes, sua obediência se deve
à lei e não ao evangelho. No reino do evangelho as autoridades
civis não têm poder algum. E no que se refere a esse reino, os
cristãos não estão sujeitos ao estado. Porém não esqueçamos
que os crentes, ao mesmo tempo que são justificados pela fé,
continuam sendo pecadores. Portanto, enquanto somos peca-
dores, todos estamos sujeitos ao estado.

O que isso quer dizer em termos concretos é que a verda-
deira fé não tem de impôr-se mediante autoridade civil, mas
mediante a proclamação da Palavra. Lutero se opôs repetida-
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mente a que os príncipes que o apoiavam empregassem sua
autoridade para defender sua causa e somente depois de
muito vacilar, por fim lhes disse que podiam apelar para as
armas em defesa própria contra aqueles que pretendiam esma-
qar a Reforma.

Isto não quer dizer que Lutero foi pacifista. Quando, co-
mo veremos no próximo capítulo, os turcos ameaçaram a
cristandade, Lutero chamou seus seguidores às armas. E
quando diversos grupos e movimentos, tais como os campo-
neses rebeldes e os anabatistas, lhe pareciam subversivos, não
vacilou em afirmar que as autoridades civis tinham o dever de
esmagá-los. O que se quer dizer é que Lutero sempre teve
dúvidas sobre como a fé devia relacionar-se com a vida civil e
política. E essas vacilações têm continuado a aparecer em boa
parte da tradição luterana até o século XX.



IV
Uma Década de

Incertezas
Lutero tem de ser tido como um

herege comprovado. (...) Ninguém
deverá prestar-lhe asilo. Seus

seguidores deverão ser
condenados. E seus livros serão
extirpados da memória humana

Edito de Worms

Ao queimar a bula papal, Lutero estava se declarando em
rebeldia contra as autoridades eclesiásticas. Em Worms, ao.ne-
gar a retratar-se, mostrou-se igualmente firme diante do poder
do imperador. Este não estava disposto permitir que um frade
rebelde o desobedecesse e, portanto, se preparou para acrescen-
tar a condenação civil à eclesiástica de que Lutero já fora
objeto. Entretanto isto não se tornou tão fácil, porque vários
dos principais membros da dieta se opuseram ao imperador.
Mas quando, finalmente, forçada pelo imperador, a dieta pro-
mulgou o edito que citamos no início deste capítulo, Lutero já se
encontrava a salvo no castelo de Wartburgo.

o Exílio de Wartburgo
O que havia sucedido era que Frederico, o Sábio, inteira-

do de que o imperador forçaria a dieta a condenar Lutero,
tinha-o colocado a salvo. Um grupo de homens armados,
debaixo de instruções de Frederico, seqüestrou o frade e
levou-o até Wartburgo. Devido às suas próprias instruções,
nem o próprio Frederico sabia onde o tinham escondido. Mui-



tos o deram POI morto C COI I lill)) rumores de que fora morto
por ordem do papa e do nnpcrador.

Escondido em Wartburgo, Lutero deixou crescer sua bar-
ba, escreveu a alguns de seus colaboradores mais íntimos
dizendo-lhes que não temessem por seu paradeiro e dedicou-
se a escrever. De todas as suas obras nesse período, nenhuma
é tão importante quanto a tradução da Bíblia. O Novo Testa-
mento, começado em Wartburgo, foi terminado dois anos
mais tarde, e o Antigo Testamento demorou mais de dez (10)
anos. Pela importância da obra, bem valia o tempo empregado
nela, pois a Bíblia de Lutero, além de dar um novo ímpeto ao
Movimento Reformador, deu forma ao idioma e, portanto, à
nacionalidade alemã.

Enquanto Lutero estava no exílio, vários de seus colabo-
radores se ocuparam em continuar o trabalho reformador em
Wittenberg. Deles, os mais destacados foram Carlstadt e Feli-
pe Melanchthon, um jovem professor de grego, de tempera-
mento muito diferente de Lutero, porém, convencido das opi-
niões de seu colega. Até então, a reforma que Lutero tinha
preconizado não havia tomado forma concreta na vida religio-
sa de Wittenberg. Lutero era um homem tão temente a Deus
que tinha vacilado em dar os passos concretos que seguiam
sua doutrina. Porém agora, na sua ausência, estes passos
foram dados rapidamente, um após o outro. Muitos monges e
freiras deixaram seus conventos e se casaram. O culto foi
simplificado e começou-se a usar o alemão ao invés do latim.
Aboliram as missas pelos mortos. Cancelaram os dias de jejum
e abstinência. Melanchthon começou a oferecer a comunhão
de ambos os modos, isto é, deu o cálice aos leigos.

No princípio Lutero viu tudo isso com agrado. Porém,
logo começou a ter dúvidas sobre o que estava acontecendo
em Wittenberg. Quando Carlstadt e vários de seus seguidores
se dedicaram a derrubar imagens. Lutero lhes aconselhou
moderação. Então apareceram em Wittenberg três leigos pro-
cedentes da vizinha Zwickau, que diziam ser profetas. Segun-
do eles, Deus lhes falava diretamente, e não tinham necessida-
de das Escrituras.Melanchthon não sabia o que responder a
tais pretensões, e pediu conselho ao exilado em Wartburgo.
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A Bíblia alemã foi uma das obras mais notáveis de Lutero. Mesmo que outros
houvessem emoreendido o mesmo trabalho, nenhuma tradução chegou
a alcançar a estabilidade da de Lutero.
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Por fim Lutero deciou que o que estava em jogo era nada
menos que o evangelho e regressou a Wittenberg. Antes de dar
esse passo levou-o ao conhecimento de Frederico, o Sábio,
porém deixando claramente que não esperava sua proteção,
mas que confiava unicamente em Deus, em cujo serviço estava
envolvido.

As Circunstâncias Políticas
Mesmo que Lutero não tivesse feito cálculos nesse senti-

do o fato é que a razão pela qual Frederico pôde mantê-lo
escondido no castelo de Wartburgo, e a razão pela qual ele
mesmo pôde regressar a Wittenberg sem ser preso e morto, foi
a condição política do momento.

Carlos V estava disposto a arrancar pela raiz a "heresia"
luterana. Porém ele se via ameaçado por outros inimigos mais
poderosos. No meio de tais circunstâncias, o Imperador não
poderia permitir-se ao luxo de molestar seus súditos alemães
com a causa de quem lhe parecia ser um frade cabeçudo.

O grande inimigo de Carlos Vera Francisco I, da França.
Este rei, que no princípio de seu reinado tinha sido, sem dúvida
alguma, o monarca mais poderoso da Europa, via com desgos-
to o crescente poder do rei da Espanha e Imperador da Alema-
nha. Pouco antes da dieta de Worms, os dois rivais haviam-se
esbarrado em Navarra. (Como veremos mais adiante, foi nesse
encontro que Inácio de Loyola recebeu o germe que posterior-
mente faria dele o grande reformador católico.) Durante o
mesmo ano de 1521,e até o de 1525, Carlos V se viu envolvido
em guerras quase constantes com Francisco I. E ao final, na
batalha de Pávia, o rei da França caiu prisioneiro das tropas
imperiais, e o conflito pareceu chegar ao fim.

Nesse meio tempo, somente uns meses depois da dieta
de Worms, Leão X tinha morrido e Carlos V tinha feito eleger
como papa o seu tutor Adriano de Utrecht, que tomou o nome
de Adriano VI. Este papa, ao mesmo tempo que desejava
reformar a igreja, não estava disposto a que se discutissem
suas doutrinas. Portanto, implantou em Roma uma vida auste-
ra e começou uma reforma que teria tido bom êxito, se não
fosse eclipsada pela que tinha começado na Alemanha. Mas
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1\ ismãie do Imperador Maximiliano. Junto dele, na parte posterior do quadro,
I -ocontre-se Felipe, o Formoso, arquiduque da Áustria e esposo de Joana, a
I ouce. Na frente estão Carlos V, filho de Felipe, e seu irmão menor, Fernan-
.to I.

J\driano morreu um ano e meio depois de ter sido feito papa e
'iuas reformas não deixaram raízes. Seu sucessor, Clemente
VII, era um homem muito parecido com Leão X, mais interessa-
do na arte e na política italiana que nos assuntos da igreja. E
por isso logo houve desentendimentos entre o Imperador e o
'IOVO papa.

Carlos V firmou em Madrid um tratado de paz com seu
nusioneíro Francisco e, com base nesse tratado, colocou-o em
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liberdade. Porém o que fora estipulado na paz de Madrid, era
demasiado oneroso e até vergonhoso para a França e assim
rapidamente Francisco fez com Clemente VII um pacto contra
Carlos V. Este último cria poder contar com a ajuda da França
e do papado para extirpar a heresia luterana e para deter o
avanço dos turcos, mas inesperadamente seus dois supostos
aliados lhe declararam guerra.

Em 1527 as tropas imperiais, compostas na maioria de
espanhóis e alemães, invadiram a Itália e se dirigiram para
Roma. A cidade pontifícia estava indefesa e o papa teve de
refugiar-se no castelo de São Ângelo enquanto os invasores
saqueavam a cidade. Visto que muitos deles eram luteranos,
para eles o saque tomou cores religiosas: era Deus que final-
mente tomava vingança contra o anti-cristo. A situação do
papa era desesperadora quando, no princípio de 1528, um
exército francês, com o apoio econômico da Inglaterra, foi
socorrê-lo. As tropas imperiais viram-se obrigadas a recuar, e
teriam sido aniquiladas, mas uma epidemia forçou os france-
ses abandonarem a luta. Em 1529, Carlos V conseguiu firmar a
paz, primeiro com o papa e depois com o rei da França.

Depois de tudo, Carlos V parecia estar livre para
enfrentar-se com o luteranismo, quando uma nova ameaça
obrigou-o a retardar essa ação mais uma vez. Os turcos, sob o
comando de So!eimán lançaram-se sobre Viena, a capital das
possessões austríacas do Imperador. Diante dessa ameaça,
todos os alemães seuniram e a questão religiosa foi deixada
de lado. Viena defendeu-sevalentemente e Soleimán foi obri-
gado a levantar o sítio quando soube que o exército alemão se
aproximava.

Foi então que, depois de longa ausência, Carlos V regres-
sou à Alemanha. Um dos seus principais projetos era acabar
com o luteranismo. Porém durante esse tempo todo, haviam
ocorrido na Alemanha acontecimentos de grande importân-
cia.

As Rebeliões dos Nobres e dos Camponeses
Em 1522e 1523,a baixa nobreza tinha-sesublevado, sob a

direção de Franz von Sickingen. Durante muito tempo essa
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classe tinha visto desaparecer sua fortuna e muitos de seus
rnembros culpavam Roma por isso. Entre esses cavaleiros,
:em terras e sem dinheiro, o nacionalismo era fortíssimo. Mui-
los se somaram aos seguidores de Lutero, em quem viam o
campeão nacional. Alguns, como Ulrico von Hutten, estavam
convencidos da verdade da pregação de Lutero, ainda que
quisessem levá-Ia mais longe. Quando por fim os cavaleiros
se rebelaram e atacaram a Tréveris, foram derrotados decisiva-
mente pelos príncipes, que aproveitaram essa conduta para
apoderar-se das poucas terras que os pequenos nobres ainda
possuíam. Sickingen morreu em combate e Hutten se exilou
na Suíça, onde morreu pouco depois. Tudo isso foi visto por
I utero e seus colegas mais próximos como uma grande tragé-
dia, e uma prova mais do que necessária de submeter-se às
nutorídades civis.

Pouco depois, em 1525, estourou a rebelião dos campo-
neses. Estes tinham sofrido por várias décadas uma opressão
.iempre crescente e já haviam ocorrido rebeliões em 1476, 1491,
1498, 1503 e 1514. Porém nenhuma delas teve a magnitude da
de 1525.

Nesta nova rebelião, um fato r veio somar-se às demandas
económicas dos camponeses. Esse novo fator foi a pregação
dos reformadores. Mesmo que Lutero não cria que sua prega-
ção devesse ser aplicada em termos políticos, houve muitos
que não estiveram de acordo com ele nesse ponto. Um deles
loi Tomás Muntzer, natural de Zwickau, cujas primeiras doutri-
nas se pareciam muito com a dos profetas de Zwickau. Segun-
do ele, o que importava não era o texto das Escrituras, mas sim
a revelação presente do Espírito Santo. Porém esta doutrina
espiritualista tinha um aspecto altamente político, pois Munt-
Ler cria que quem fosse nascido de novo por obra do Espirito
devia unir-se em uma comunidade teocrática, para trazer o
reino de Deus. Lutero havia obrigado Muntzer a abandonar a
região, porém o fogoso pregador regressou e uniu-se à rebe-
lião dos camponeses.

Mesmo à parte de Muntzer, esta nova rebelião tinha um
tom religioso. Em seus "doze artigos", os camponeses apre-
sentavam várias demandas económicas, mas outras eram reli-
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Em 1525, em meio à revolta dos camponeses, Lutero contraiu matrimónio
com Catarina von Bora, que antes tinha sido freira, e transformou-se em uma
esposa admirável.
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<Jlosas. Porém tratavam de baseá-Ias todas nas Escrituras, e
',()U último artigo declarava que, caso fosse provado que algum
II<) seus pedidos era contrário às Escrituras, ele seria retirado.

Assim, mesmo que Lutero não tenha visto essa relação,
tom razão os historiadores que dizem que a rebelião dos carn-
I .oneses se deve em boa parte à pregação de Lutero e seus
:,(~guidores.

Em todo caso, Lutero não sabia como responder a essa
nova situação. Possivelmente sua doutrina dos dois reinos era
mais difícil de entender do que praticar. Quando primeiramen-
t() leu os "Doze Artigos", se dirigiu aos príncipes, dizendo-lhes
que o que se pedia era justo. Mas quando a rebelião tomou
lorma, e os camponeses se armaram, Lutero tratou de
dissuadi-los e posteriormente instou aos príncipes que tomas-
<orn medidas repressivas. Ainda, depois, quando a rebelião foi
',(Ifocada no sangue, o Reformador exigiu dos príncipes miseri-
«órdia para com os vencidos. Mas suas palavras não foram
ouvidas, e calcula-se que mais de 100.000 camponeses foram
1I10rtOS.

As conseqüências de tudo isso foram também funestas
para a causa da Reforma. Os príncipes católicos culparam o
luteranismo pela rebeldia e, a partir de então, proibiram todo
Intento de pregar-se a reforma em seus territórios. E quanto
aos camponeses, muitos deles abandonaram o luteranismo, e
Icgressaram a velha fé ou se tornaram anabatistas.

o Rompimento com Erasmo

Enquanto a Alemanha se via sacudida por todos estes
acontecimentos, os católicos moderados se viram obrigados a
lomar partido entre Lutero e seus opositores. O mais famoso
dos humanistas, Erasmo tinha visto com simpatia o começo da
retorrna luterana, porém adiscórdiaquetinhasurgidodela, lhe
Iepugnava. Por muito tempo Erasmo evitou declarar-se contra
I utero, pois seu espírito pacífico odiava as controvérsias. Po-
i érn, no fim a pressão foi tal que não era possível evitar o
rompimento com um ou outro lado. Erasmo tinha sidosempre
bom católico, mesmo que lhe doesse ver a ignorância e a
corrupção do clero. Portanto, quando se viu obrigado a decidir
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não havia outra alternativa senão optar pela religião tradicional.
Em vez de atacar Lutero no que se referia às indulgências,

o sacrifício da missa ou a autoridade do papa, Erasmo esco-
lheu como campo de batalha a questão do livre arbítrio. Sua
doutrina da justificação pela fé, que é dom de Deus, e seus
estudos de Agostinho e São Paulo, tinham levado Lutero a
afirmar a doutrina da predestinação. Neste ponto Erasmo
atacou-o com um tratado sobre o livre arbítrio.

Lutero respondeu com sua veemência característica, em-
bora agradecessea Erasmo o havercentralizado a polêmica num
assunto tão fundamental, e não sobre questões periféricas tais
como a venda das indulgências, as relíquias dos santos, etc.
Para Lutero, a idéia do livre arbítrio humano que tinham os
filósofos, e que era comum entre os moralistas da sua época,
não se precavia do poder do pecado. O pecado humano é tal
que não temos poder algum para nos livrar dele. Só mediante a
ação de Deus podemos ser justificados e libertos do poder do
maligno. E, mesmo assim continuamos sendo pecadores. Por-
tanto, nossa vontade nada pode por si mesma quando se trata
de servi r a Deus.

Essa controvérsia entre Lutero e Erasmo com respeito ao
livre arbítrio fez com que muitos humanistas abandonassem a
causa luterana. Outros, como Felipe Melanchthon, continua-
ram apoiando Lutero mesmo sem' romper suas relações cor-
diais com Erasmo. Porém esses eram poucos e, pode-se dizer,
portanto, que a polêmica sobre o livre arbítrio marcou o rompi-
mento definitivo entre a reforma luterana e a humanista.

As Dietas do Império
Enquanto tudo isso acontecia e, na ausência do Impera-

dor, era necessário seguir governando o Império. Visto que
Carlos V teve de ausentar-se imediatamente depois da dieta de
Worms, e que o edito dessa dieta havia sido obra sua, a Câ-
mara Imperial que governava em seu lugar, não tratou de
aplicá-lo. Quando se reuniu de novo a dieta em Nuremberg,
em 1523, foi adotada uma política de tolerância para com o
luteranismo, apesar dos protestos dos legados do papa e do
Imperador.
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Em 1526, quando Carlos V viu-se obrigado a enfrentar de
uma só vez o papa e o rei da França, a dieta de Spira declarou
(pie, devido às novas circunstâncias, o edito de Worms não era
válido, e que, portanto, cada estado tinha liberdade de seguir o
curso religioso que sua consciência ditasse. Vários dos territó-
IIOS do Sul da Alemanha, e mais a Áustria, optaram pela fé
C:i1tólica,todavia, muitos outros preferiram a luterana. A partir
(J;tí,a Alemanha foi transformada num mosaico religioso.

Em 1529, a segunda dieta de Spira tomou um curso muito
distinto. Naquele momento o Imperador era mais poderoso e
vnrios príncipes que antes tinham sido moderados passaram
para o lado católico. Ali se reafirmou o edito de Worms. Foi
«ntão que os príncipes luteranos protestaram formalmente e,
J.or isso, a partir desse momento,começarama chamá-los"protes-
l.mtes",

Finalmente, Carlos V regressou à Alemanha em 1530,
para a celebração da dieta de Augsburgo. Na dieta de Worms,
() Imperador não tinha desejado ouvir sobre o que tratava o
debate. Porém agora, tendo em vista o curso dos acontecimen-
los, pediu que lhe apresentassem uma exposição ordenada dos
pontos em discussão. Esse documento, preparado primeira-
mente por Melanchthon, é o que se conhece como a "Confis-
são de Augsburgo". No princípio representava somente os
protestantes da Saxônia. Porém, pouco a pouco outros foram
firmando-o e logo chegou a servir para apresentar ao Impera-
dor uma frente quase que totalmente unida (havia outras duas
confissões minoritárias que não concordavam com esta da
maioria dos protestantes).

Novamente, o Imperador encolerizou-se e deu aos pro-
lestantes um prazo até abril do ano seguinte para se retrata-
rem.

A União de Esmalcalda
Uma vez mais, o protestantismo estava ameaçado de

morte. Se o Imperador reunisse seus recursos espanhóis aos
dos príncipes alemães católicos, não seria difícil arrasar com
qualquer dos príncipes protestantes e impor o catolicismo em
seus territórios. Diante dessa ameaça, os governantes dos
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territórios protestantes se reuniram para tomar uma ação con-
junta. Depois de muito vacilar, Lutero chegou à conclusão de
que era lícito pegar as armas em defesa própria contra o
Imperador. Os territórios protestantes formaram então a
União de Esmalcalda, cujo propósito era fornecer resistência
ao edito imperial, se Carlos V decidisse impô-lo pelas armas.

A luta prometia ser longa e custosa, quando uma vez mais
a política internacional obrigou Carlos V a adiar toda a ação
contra os protestantes. Francisco I se preparava de novo para
a guerra, e os turcos davam mostras de querer vi ngar o fracas-
so da campanha anterior. Sob tais circunstâncias, Carlos V
tinha que contar com o apoio de todos os seus súditos ale-
mães. Assim, começaram as negociações entre protestantes e
católicos e se chegou, finalmente, à paz de Nuremberg, firma-
da em 1532.

Segundo esse acordo, era permitido aos protestantes
continuar com sua fé, porém estaria proibido a eles estendê-Ia
a outros territórios. O edito Imperial de Augsburgo seria sus-
penso e os protestantes ofereciam ao Imperador seu apoio
contra os turcos, ao mesmo tempo que se comprometiam a
não ir além da Confissão de AUgS~Urgo.

Como antes, as condições políticas tinham operado em
prol do protestantismo, que continuava estendendo-se para no-
vos territórios, apesar do que fora firmado em Nuremberg.
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I m meio às vicissitudes políticas, Lutero ocupou-se em dar forma litúrgica à
sua teologia. Neste hinário se oferece a possibilidade de se adorar tanto
cm latim como em alemão.



V
Ulrico Zwínglio

e a Reforma na Suíça
Se o homem interior é tal que acha

seu deleite na lei de Deus, porque
tem sido criado conforme a ima-

gem divina, com a finalidade de ter
comunhão com Ele, é certo que

não haverá lei nem palavra alguma
que lhe cause mais deleite do que

a Palavra de Deus.
Ulrico Zwínglio

Ao estudar Lutero e o movimento reformador que ele
dirigiu na Alemanha, vimos que o nacionalismo alemão e o
humanismo moveram-se paralelamente à obra do grande Re-
lormador, que na verdade não era nem nacionalista nem hu-
manista. O caso de Ulrico Zwínglio é muito distinto, pois nele
(IS princípios reformadores, o sentimento patriótico e o huma-
nisrno se conjugaram em um programa de reforma religiosa,
li rtelectual e pol ítica.

A Peregrinação de Zwínglio
Zwínglio nasceu em janeiro de 1484, menos de dois me-

, I)S depois que Lutero, em uma pequena aldeia suíça. Depois
di) receber as primeiras letras de seu tio, foi estudar em Basi-
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léia e Berna, onde o humanismo estava em moda. Depois foi
para a Universidade de Viena e de novo voltou a Basiléia.
Quando recebeu seu título de Mestre em Artes, em 1506,
deixou os estudos formais para ser sacerdote na aldeia de
Glarus. Porém, ainda ali continuou seus estudos humanistas e
chegou a dominar o grego. Nisto era excepicional, pois sabe-
mos por outros testemunhos que havia muitíssimos sacerdo-
tes ignorantes e até nos dizem que eram poucos os que
haviam lido o Novo Testamento.

Em 1512e 1515, Zwínglio acompanhou os contigentes de
mercenários procedentes de seu distrito, em campanhas pela
Itália. A primeira expedição foi vitoriosa e o jovem sacerdote
viu seus compatriotas entregues ao saque. O resultado da
segunda foi totalmente oposto e deu a Zwínglio a oportunida-
de de ver de perto o impacto da derrota sobre os vencidos.
Tudo aquilo lhe foi convencendo que um dos grandes males
da Suíça era que sua juventude estava constantemente envol-
vida em guerras que não eram de sua incumbência e que o
serviço mercenário destruía a fibra moral da sociedade .

./

Depois de passar dez anos em Glarus, Zwínglio foi no-
meado cura de uma abadia que era o centro das peregrina-
ções e ali sua pregação contra a idéia de que tais exercícios
procuravam a salvação atraiu a atenção de muitos.

Quando por fim chegou a ser cura da cidade de Zurich
Zwínglio tinha chegado a idéias reformadoras muito parecidas
com as de Lutero. Porém seu caminho para essas idéias não
tinha sido o tormento espiritual do reformador alemão, mas
sim o estudo das Escrituras utilizando os métodos humanistas,
e a indignação diante das superstições do povo, a espoliação
de que era objeto por parte de alguns líderes eclesiásticos e o
serviço militar mercenário.

Assim a autoridade de Zwínglio em Zurich foi grande.
Quando alguém chegou vendendo indulgências, o cura refor-
mador conseguiu que o governo o expulsasse. Quando Fran-
cisco I pediu à Confederação Suíça soldados para as suas
guerras contra Carlos V, todas as regiões cederam, porém
Zurich se negou, seguindo o conselho de seu pregador. Pouco
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depois os legados do papa, que era aliado de Francisco I,
prevaleceram sobre o governo de Zurich, mostrando que exis-
tiam tratados que o obrigavam a proporcionar-lhes soldados.
Isto fez que a partir daí boa parte dos ataques de Zwínglio,
antes dirigidos de maneira impessoal contra as superstições,
'e transferissem mais diretamente contra o papa.

Era nessa época que Lutero estava causando grande
revolução na Alemanha, enfrentando o Imperador em Worms.
- assim os inimigos de Zwínglio começaram a dizer que suas
doutrinas eram as mesmas do alemão. Mais tarde o próprio
Lwínglio diria que antes de ter conhecido as doutrinas de
I utero, havia chegado a conclusões semelhantes com base
em seus estudos na Bíblia. Assim, percebe-se aqui não um
resultado direto da obra de Lutero, mas sim de uma reforma
paralela à da Alemanha, que logo começou a estabelecer
contatos com ela, cuja origem porém era independente. Em
lodo caso, em 1522, Zwínglio estava prontoa empreender sua
obra reformadora e o Conselho de Governo de Zurich o
apoiava.

o Rompimento com Roma
Zurich estava debaixo da jurisdição eclesiástica do epis-

opado de Constança, que começou a dar sinais de preocupa-
ção pelo que se estava pregando em Zurich. Quando Zwínglio
pregou contra as leis do jejum e da abstinência, e alguns
membros de sua paróquia se reuniram para comer salsichas
durante a quaresma, o bispo eleito de Constança acusou o
I regador diante do Conselho de Governo. Porém Zwínglio se
defendeu baseando-se nas Escrituras, e lhe foi permitido con-
tinuar pregando. Pouco depois Zwínglio começou a criticar o
.elibato, dizendo que não era bíblico e que em todo caso
nqueles que o ensinavam não o cumpriam. O papa, na ocasião
/\driano VI, tratou de acalmar seu zelo fazendo-lhe promessas
tentadoras. Porém Zwínglio persistia em sua posição e conse-
(Juiu que o Conselho convocasse um debate entre ele e o
viqário do bispo sobre essas doutrinas que ele pregava.

Chegado o momento do debate, várias centenas de pes-
soas se reuniram para presenciá-lo. Zwínglio propôs e defen-
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deu suas diversas teses baseadas nas Escrituras. O vigário não
respondeu às suas teses e disse prontamente que reuniria um
concílio universal que decidiria sobre as questões que se deba-
tiam. Quando foi pedido a ele que provasse que Zwínglio
estava enganado, ele se negou a fazê-lo. Em conseqüência, o
Conselho declarou, que visto que ninguém havia aparecido
para refutar as doutrinas de Zwínglio, este podia continuar
pregando livremente. Essa decisão por parte do Conselho
marcou o rompimento de Zurich com o episcopado de Cons-
tança e, portanto,com Roma.

A partir daí, Zwínglio, com o apoio do Conselho, foi levan-
do avante a sua reforma, que consistia na restauração da fé e
práticas bíblicas. Em relação a isso Zwínglio diferia de Lutero,
pois embora o alemão cria que deviam ser preservadas todas
as práticas tradicionais, exceto aquelas que contradissessem a

Ulrico Zwinglio
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lliblia, O suíço sustentava que tudo o que não fosse encontra-
do explicitamente nas Escrituras devia ser rechaçado. Isto o
lovou, por exemplo, a suprimir o uso dos órgãos nas igrejas,
pois se tratava de um instrumento que não aparecia na Bíblia.

Sob a direção de Zwínglio, houve rápidas mudanças em
lurich. A ceia começou a ser oferecida em ambas as espécies.
Muitos sacerdotes, monges e freiras se casaram. Foi estabele-
crdo um sistema de educação pública geral, sem distinção de
classes. Ao mesmo tempo, pregadores e leigos procedentes
uo Zurich propagavam suas doutrinas por outras regiões
';llÍças.

A Confederação Suíça, como seu nome o indica, não era
11m estado centralizado, mas sim um complexo mosaico de
(Iiversos estados, cada um com seu próprio governo e suas
próprias leis, que se haviam reunido com certos propósitos
concretos, particularmente o de garantir sua independência.
I)entro desse mosaico, rapidamente algumas regiões se torna-
Iam protestantes, embora outras continuassem obedientes a Ro-
ma e sua hierarquia. Essa divergência religiosa somou-se a
outras diferenças profundas e a guerra civil chegou a parecer
Inevitável.

As regiões católicas começaram a dar passos para uma
nliança com Carlos V e Zwínglio aconselhou aos protestantes
que atacassem os católicos antes que fosse tarde demais.
I)orém as autoridades não estavam dispostas a serem os pri-
meiros a partir para as armas. Quando finalmente Zurich
decidiu-se a atacar, as demais regiões não estavam deacordo.
Por fim, contra o conselho de Zwínglio, tomaram medidas
oconõrnicas contra as regiões católicas, a quem acusavam de
haver traído a Confederação ao aliar-se com Carlos V, e atra-
vés dele com a odiada casa dos Habsburgo.

Em outubro de 1531 as cinco regiões católicas reuniram
seus exércitos e atacaram Zurich de surpresa. Os defensores
liveram apenas tempo de se prepararem para o combate, pois
não sabiam quem lhes atacava até que viram os pendões do
inimiqo no horizonte. Zwínglio saiu com os primeiros solda-
dos, disposto a oferecer resistência enquanto o grosso do
exército se preparava para a defesa. Alí, em Cappel, as regiões
católicas derrotaram Zurich e Zwínglio morreu em combate.
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Pouco mais de um mês depois foi firmada a paz de Cap-
pel e por ela os protestantes se comprometiam pagar os
gastos da recente campanha, porém era permitido a cada
região decidir qual seria a sua fé. A partir daí, o protestantismo
ficou estabelecido em várias regiões suíças e o catolicismo
em outras.

A Teologia de Zwínglio
Não podemos nos deter aqui para expor detalhadamente

a teologia do reformador suíço, que em todo caso coincidia em
muitos pontos com a de Lutero. Portanto, nos limitaremos a
assinalar os principais pontos de contraste entre ambos os
reformadores.

A principal diferença entre ambos os reformadores se
relaciona com o caminho que cada um deles seguiu para
chegar às suas doutrinas. Enquanto Lutero foi a alma atormen-
tada que por fim encontrou sua paz na mensagem bíblica da
justificação pela fé, Zwínglio foi o eru~o humanista, que se
dedicou a estudar as Escrituras porque elas eram a fonte da fé
cristã, e parte do movimento humanista consistia precisamen-
te em regressar às fontes da antigüidade. Isto, por sua vez, quer
dizer que a teologia de Zwínglio é mais racionalista que a de
Lutero.

Um bom exemplo disso é o modo pelo qual os dois
reformadores discutiam a doutrina da predestinação. Ambos
criam na predestinação, tanto porque ela é necessária para
afirmar a justificação absolutamente gratuita, como também,
porque se encontra nas epístolas de Paulo. Porém, enquanto
para Lutero a predestinação era o resultado e a expressão de
sua experiência de sentir-se impotente diante de seu próprio
pecado e ver-se obrigado a declarar que sua salvação não era
uma obra sua, mas de Deus; para Zwínglio a predestinação é
algo que se deduz racionalmente do caráter de Deus. Para o
reformador de Zurich, a melhor prova da predestinação é que,
se Deus é onipotente e onisciente, tem de saber tudo e deter-
minar tudo de antemão. Lutero não empregaria tais argumen-
tos, mas se contentaria em dizer que a predestinação é neces-
sária devido a impotência do ser humano para libertar-se de
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seu próprio pecado. Os argumentos no estilo de Zwínglio
pareceriam, a ele, com o produto da "porca razão" e não da
revelação bíblica nem da experiência do evangelho.

Também quanto ao alcance das reformas que deveriam
ocorrer na igreja, os dois reformadores diferiam. Como já
dissemos anteriormente, Lutero cria que bastava desfazer-se
de tudo o que contradizia as Escrituras, enquanto Zwínglio
insistia na necessidade de preservar somente o que se encon-
trasse explicitamente na Bíblia. Uma vez mais o que preocupa-
va Lutero não eram as formas externas da religião, mas a
proclamação do verdadeiro evangelho. Zwínglio cria que o
retorno às fontes devia ser o princípio orientador da Reforma
e parte desse retorno consistia em desfazer-se de todas as
inovações que tinham sido feitas no decorrer dos séculos, por
mais insignificantes que fossem.

O racionalismo de Zwínglio mesclava-se com certos ele-
mentos procedentes do neoplatonismo, que se haviam intro-
duzido no cristianismo séculos antes, com Justino, o Mártir;
Orígenes, Agostinho e outros. O mais notável desses elemen-
tos é a tendência a menosprezar a criação material e estabele-
cer um profundo contraste entre ela e as realidades espirituais.
Esta era uma das razões pelas quais Zwínglio insistia num
culto simples, que não levasse o crente para o material median-
te o uso exagerado dos sentidos. Lutero, por sua vez, afirmava
a doutrina bíblica da criação como boa e, portanto, tratava de
não exagerar no contraste entre o material e o espiritual. Para
ele, o material não era um obstáculo, mas sim uma ajuda à vida
espiritual.

As conseqüências disto se observaram claramente na
maneira pela qual os reformadores entendiam os sacramen-
tos, particularmente a eucaristia. Enquanto Lutero cria que ao
realizar-se a ação externa pelo ser humano tinha lugar uma
ação interna e divina, Zwínglio não estava disposto a
conceder-lhes tal eficácia, pois aquilo limitaria a liberdade do
Espírito. Para Zwínglio, os elementos materiais, e a ação física
que os acompanhava, não eram mais que símbolos ou sinais
da realidade espiritual. Segundo ele, quando Jesus disse: "isto
é o meu corpo", o que ele queria dizer era: "isto significa meu
corpo".
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Para os dois reformadores, suas doutrinas eucarísticas
eram importantes, pois se relacionavam estreitamente com o
restante de suas teologias. Por isso, quando as circunstâncias
políticas fizeram que o magistrado Felipe de Hesse tratasse de
unir os reformadores alemães com os suíços, a questão da
presença de Cristo na ceia tornou-se o obstáculo intransponí-
vel. Isto teve lugar em 1529,quando por pedidos de Felipe se
reuniram em Marburgo os principais chefes do movimento
reformador: Lutero e Melanchthon, de Wittemberg; Bucero, de
Estrasburgo; Ecolampádio, de Basiléia e Zwínglio, de Zurich.
Em todos os pontos principais pareciam estar de acordo, exce-
to no que se referia ao sentido e a eficácia da ceia. E ainda
neste ponto talvez até se chegasse a um acordo, não fosse
Melanchthon lembrar a Lutero que a doutrina de Zwínglio
separaria ainda mais os luteranos dos católicos alemães, a
quem Lutero e seus companheiros esperavam ganhar para
sua causa. Algum tempo depois, quando o rompimento com
os católicos se tornou irreversível, o próprio Melanchthon che-
gou a um acordo com os reformadores suíços e de Estras-
burgo. .>

Em todo caso, não resta dúvidas de que a frase que se
atribui a Lutero, no encontro de Marburgo, "não somos do
mesmo espírito" refletia adequadamente a situação. A diferen-
ça entre os dois reformadores com respeito a ceia não era
questão de detalhe sem importância, mas tinha a ver com o
modo pelo qual os dois viam a relação entre a matéria e o
espírito e, conseqüentemente,também com o modo pelo qual
entendiam a revelação divina.



VI
O Movimento

Anabatista
Agora todos querem salvar-se

mediante uma fé superficial, sem
os frutos da fé, sem o batismo da
prova e da tribulação, sem amor

nem esperança e sem práticas
verdadeiramente cristãs.

Conrado Grebel

Tanto Lutero como Zwínglio se queixavam de que através
dos séculos o cristianismo havia deixado de ser o que havia
sido nos tempos do Novo Testamento. Lutero desejava livrá-lo
de tudo o que era contrário às Escrituras. Zwínglio ia mais
longe e sustentava que somente deveria ser praticado aquilo
em que se cresse ou aquilo que era encontrado na Bíblia. Mas
logo apareceram outros que assinalavam que o próprio Zwín-
glio não levava essas idéias a sua conclusão lógica.

Os Primeiros Anabatistas
Segundo essas pessoas, Zwínglio e Lutero esqueciam

que no Novo Testamento havia um contraste marcante entre a
igreja e a sociedade que a rodeia. Esse contraste logo resultou
em perseguição, porque a sociedade romana não podia tolerar
o cristianismo primitivo. Assim, a união entre a igreja e o
estado que teve lugar a partir da conversão de Constantino,
constituiu em si mesma um abandono do cristianismo primiti-
vo. Portanto a reforma iniciada por Lutero devia ir mais além se
verdadeiramente queria ser obediente ao mandato bíblico. A
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igreja não deveria confundir-se com o restante da sociedade. E
a diferença fundamental entre ambas é que, embora se perten-
ça a uma sociedade pelo simples fato de nascer-se nela, e sem
fazer decisão alguma a esse respeito, para ser parte da igreja
há necessidade de se fazer uma decisão pessoal. A igreja é
uma comunidade voluntária e não uma sociedade dentro da
qual nascemos.

A conseqüência imediata de tudo isso é que o batismo
das crianças deve ser rechaçado. Esse batismo dá a entender
que uma pessoa é cristã simplesmente porter nascido em uma
sociedade supostamente cristã. Porém, tal entendimento ocul-
ta a verdadeira natureza da fé cristã, que requer decisão
própria.

Além disso, estes reformadores mais radicais sustenta-
vam que a fé cristã era, em sua própria essência, pacifista. O
Sermão do Monte deveria ser obedecido ao pé da letra, apesar
de muitas objeções sobre a impossibilidade de praticá-lo, pois
tais objeções eram devidas a falta de fé. Os cristãos não deve-
riam tomar as armas pad defenderem-se a si mesmos nem
para defender sua pátria, mesmo que fosse ameaçada pelos
turcos. Como era de se esperar, tais doutrinas não foram bem
recebidas na Alemanha, onde a ameaça dos turcos era cons-
tante, nem tão pouco em Zurich e nas demais regiões da
Suíça, onde a fé protestante estava em perigo de ser aniquilada
pelos católicos.

Estas opiniões apareceram em diversos lugares no século
XVI e, ao que parece, sem que houvesse conexão direta entre
seus focos. Porém foi em Zurich que, primeiramente, elas
vieram à luz. Havia ali um grupo de crentes, assíduos leitores
da Bíblia, e vários deles letrados, que forçavam Zwínglio a
tomar medidas mais radicais de reforma. Em particular, estas
pessoas, que se chamavam pelo nome de "irmãos", sustenta-
vam que se devia fundar uma congregação ou um grupo dos
verdadeiros crentes, para contrastar com aqueles que se di-
ziam cristãos pelo fato de terem nascido num país cristão e
terem sido batizados quando crianças.

Quando finalmente bservou-se que Zwínglio não segui-
ria o caminho que I propunham, alguns dos "irmãos" deci-
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diram fundar eles mesmos essa comunidade de verdadeiros
crentes. Em sinal disso, o ex-sacerdote Jorge Blaurock pediu a
outro dos irmãos, Conrado Grebel, que o batizasse. Em 21 de
janeiro de 1525, junto à fonte que se encontrava no meio da
praça de Zurich, Grebel batizou Blaurock que, em seguida, fez
o mesmo com outros irmãos. Aquele primeiro batismo todavia
não foi por imersão, pois o que preocupava a Blaurock, Grebel
e os demais não era a forma em que se administrava o rito, mas a
necessidade que a pessoa tivesse e proclamasse sua fé antes
de ser batizada. Mais tarde, em seus esforços por serem bíbli-
cos em todas as suas práticas, começaram a batizar por
imersão.

Assim, de imediato, se deu a essas pessoas o nome de
"anabatistas", que quer dizer "rebatizadores". Naturalmente,
esse nome não era de todo exato, porque o que os supostos
rebatizadores diziam não era que era necessário batizar-se de
novo, mas sim que o primeiro batismo não era válido e que
assim o que se recebia depois de confessar a fé era o primeiro
e único batismo. Porém em todo caso a história os identifica
como "anabatistas", e esse é o nome que daremos a eles a fim
de evitar confusões.

O movimento anabatista logo atraiu grande oposição,
tanto por parte dos católicos como dos reformadores. Ainda
que essa oposição se expressasse comumente em termos
teológicos, o fato é que os anabatistas foram perseguidos
porque eram considerados subversivos. Apesar de todas as
reformas, Lutero e Zwínglio continuaram aceitando os termos
fundamentais da relação entre o cristianismo e a sociedade
que se havia desenvolvido a partir de Constantino. Nem um
nem outro interpretava o evangelho de maneira a ser uma
provocação radical a ordem social. E foi isso, ainda que sem
querer, o que fizeram os anabatistas. Seu pacifismo extremo
se tornou intolerável aos encarregados de manter a ordem
social e política, particularmente numa época de grande incer-
teza como foi o século XVI.

Além do mais, ao insistir no contraste entre a igreja e a
sociedade natural, os anabatistas estavam afirmando que as
estruturas de poder dessa sociedade não deveriam sertransfe-
ridas para a igreja. Mesmo contra os propósitos iniciais de
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Lutero, o luteranismo se via agora sustentado pelos príncipes
que o haviam abraçado, os quais gozavam de grande autorida-
de, não somente nos assuntos políticos, como também nos
eclesiásticos. Na Zurich, de Zwínglio, o Conselho de Governo
era quem, no final das contas, ditava a política religiosa. E isso
era o que ocorria nos territórios católicos onde se conservava a
tradição medieval. Mesmo que isso não queira dizer que a
igreja e o estado concordavam em todos os pontos, era certo
que havia pelo menos um corpo de proposições em comum e
era dentro desse contexto que se produziam os conflitos entre
as autoridades civis e as eclesiásticas. Porém os anabatistas
deitaram tudo isso por terra ao insistir numa igreja de caráter
voluntário, distinta da sociedade civil.

Além disso, muitos dos anabatistas eram igualitários.
Muitos se tratavam entre si de "irmãos". Na maioria dos seus
grupos as mulheres tinham tanto direito como os homens. E
pelo menos na teoria, os pobres e os ignorantes eram tão
importantes como os ricos e os sábios.

Tudo isso causava um efeito altamente subversivo para a
Europa do século XVI e, portanto, logo começaram as perse-
guições aos anabatistas. Em 1525, as regiões católicas da
Suíça começaram a condenar os anabatistas à pena capital.
No ano seguinte o Conselho de Governo de Zurich decretou
também a pena de morte para quem rebatizasse ou quem se
deixasse rebatizar. E em poucos meses todos os demais terri-
tórios protestantes da Suíça seguiram o exemplo de Zurich.
Na Alemanha não existia uma política uniforme, pois se aplica-
vam aos anabatistas as velhas leis contra os hereges e cada
estado seguia pelo caminho que melhor lhe parecia. Em 1528,
Carlos V decretou a pena de morte para os anabatistas, apelan-
do para uma velha lei romana, criada para extirpar o donatis-
mo, segundo a qual quem se fizera culpável de rebatizar ou
de rebatizar-se devia ser condenado à pena de morte. A dieta
de Spira, de 1529, a mesma em que os príncipes luteranos
protestaram e por isso receberam o nome de protestantes,
aprovou o decreto imperial contra os anabatistas. E desta vez
ninguém protestou. O único príncipe alemão que, sem protes-
tar formalmente, se negou por razões de consciência a aplicar
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o decreto imperial em seus territórios, foi o magistrado Felipe
de Hesse.

Em alguns lugares, como na Saxônia eleitoral em que
vivia Lutero, os anabatistas foram acusados tanto de hereges
como de rebeldes. Visto que o primeiro era um crime religioso,
e o segundo um crime civil, tanto as cortes eclesiásticas como
as civis tinham jurisdição para castigar quem se atrevesse a
repetir o batismo e quem se negasse a apresentar seus filhos
pequenos para o receber.

O número de mártires foi enorme, provavelmente maior
do que todos os que morreram durante os três primeiros
séculos da história da igreja. O modo pelo qual se aplicava a
pena de morte variava de lugar para lugar e até de caso para
caso. Com cruel ironia, em alguns lugares se condenavam os
anabatistas a morrerem afogados. Outras vezes eram queima-
dos vivos, segundo o costume estabelecido séculos antes.
Porém não faltaram casos nos quais eles foram mortos em
meio a torturas incríveis, como a de serem esquartejados ainda

Com cruel ironia, em alguns lugares os anabatistas eram condenados a
morrer afogados.
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vivos.As histórias de heroísmo em tais circunstâncias enche-
riammuitos volumes. E o notável é que, quanto mais se lhes
perseguiam, mais crescia o movimento.

Os Anabatistas Revolucionários
Mesmo que muitos dos primeiros chefes do movimento

fossem eruditos e quase todos eles fossem pacifistas, logo
aquela primeira geração pereceu vítima da perseguição. E o
movimento cada vez mais foi se fazendo radical, mesclando-se
como ressentimento popular que havia dado lugar diante da
rebeliãodos camponeses. Pouco a pouco, o pacifismo original
foi esquecido e o movimento tornou-se violento.

Ainda antes do surgimento do movimento anabatista,
Tomás Muntzer tinha unido algumas das doutrinas, que de-
poiso movimento promulgaria, com ânsias de justiça por parte
doscamponeses. Eagora muitos anabatistas faziam o mesmo.
Entreeles se contava Melchor Hoffman, correeiro que tinha sido
pregador leigo luterano na Dinamarca, mas que, mais tarde,
tinha deixado as doutrinas deÁ.utero a respeito da ceia,
transformando-se num seguidor de Zwínglio. Em Estrasbur-
gomonde o anabatismo era relativamente forte e havia uma certa
medida de tolerância, Hoffman se tornou anabatista. Pouco
depoiscomeçou a anunciar que o dia do Senhor estava próxi-
mo.Sua pregação inflamou as multidões, que correram para
Estrasburgo, onde segundo ele seria estabelecida a Nova Jeru-
salém.O próprio Hotfman predisse que seria encarcerado por
seismeses e que então viria o fim. Além disso, abandonou o
pacifismo inicial dos anabatistas, declarando que ao aproxi-
mar-seo fim seria necessário que os filhos de Deus pegassem
asarmas contra os filhos das trevas. Quando foi encarcerado
e se cumpriu assim a primeira parte da sua profecia, foram
muitos os que correram para Estrasburgo na espera do sinal
doalto para tomar as armas. Porém o fato de que a cada dia
eram mais os anabatistas que havia na cidade, obrigou as
autoridades a tomarem medidas cada vez mais repressivas. E
Hoffman continuava encarcerado.

Então alguém disse que na realidade a Nova Jerusalém
seriaestabelecida, não em Estrasburgo, mas sim em Münster.
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Nessa cidade o equilíbrio entre os católicos e protestantes era
tal que existia uma trégua entre todos os partidos e como
conseqüência disso não se perseguia aos anabatistas. Para lá
foram os visionários e o povo cuja crescente opressão havia
levado ao desespero. O reino viria logo. Viria em Münster. E
então os pobres receberiam as terras por herança.

Rapidamente o número dos anabatistas em Münster foi
tal que conseguiram apoderar-se da cidade. Seus chefes eram
um padeiro holandês, João Matthys, e seu principal discípulo,
João de Leiden. Uma das primeiras providências foi mandar os
católicos para fora da cidade. O bispo, expulso de sua sede,
reuniu um exército e sitiou a Nova Jerusalém. Enquanto isso,
dentro da cidade, se insistia cada vez mais em que tudo se
ajustasse à Bíblia. Os protestantes moderados foram também
considerados ímpios. Constantemente se destruíam as escul-
turas, pinturas e demais objetos do culto tradicional. Fora da
cidade o bispo matava a todos os anabatistas que caíssem em
suas mãos. Os defensores se exaltavam cada vez mais, à
medida em que a situação piorava, pois os alimentos se escas-
seavam. Diariamente havia aqueles que criam receber visões
do alto. E numa saída militar contra as forças do bispo, João
Matthys caiu morto, e João de Leiden o sucedeu.

Devido à guerra constante e o êxodo de muitos varões, a
população feminina da cidade era muito maior que a masculi-
na, e João de Leiden decretou a poligamia, usada pelos patriar-
cas do Antigo Testamento. Por lei, toda mulher na cidade
deveria estar casada com algum homem. O sítio se prolonga-
va e, ao mesmo tempo que os sitiados necessitavamde alimen-
tos, os fundos do bispo começaram a terminar. Numa ação
desesperada, João de Leiden saiu com um punhado de ho-
mens e derrotou numa escaramuça os soldados do bispo.
Então, em celebração daquela vitória, ele foi proclamado rei da
Nova Jerusalém.

Porém, pouco depois, um grupo de habitantes da Nova
Jerusalém, talvez fastiados pelos excessos que se cometiam,
ou talvez impulsionados pela fome e pelo medo, abriram as
portas da cidade para o bispo, cujas tropas arrasaram os
defensores do reduto apocalíptico. O rei da Nova Jerusalém
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foi preso e exibido por toda região, com seus principais asses-
sores, em jaulas individuais de ferro. Pouco depois foram
torturados e executados.

Assim terminou o principal broto do anabatismo revolu-
cionário. Melchor Hoffman continuou encarcerado e esqueci-
do, ao que parece, até a sua morte. Eaté o dia de hoje, na igreja
de São Lamberto, em Münster, podem ser vistas as três jaulas
em que foram exibidos o rei e seus dois principais assessores.

o Anabatismo Posterior
A queda de Münster pôs fim ao anabatismo revolucioná-

rio. E logo se começaram a escutar vozes daqueles que diziam
que a tragédia de Münster se devia ao fato do anabatismo ter
se desviado do pacifismo original, que era parte da verdadeira
fé. De igual modo dos primeiros chefes, estes novos chefes
criam que a razão pela qual os cristãos não estavam dispostos
a cumprir os preceitos do Sermão do Monte não é que não
fossem exequíveis, mas sim porque havia falta de fé. Aquele
que verdadeiramente tem fé, pratica o amor que .Jesus ensinou,
e deixa as conseqüências da prática nas mãos de Deus.

O mais notável porta-voz dessa nova geração foi Menno
Simons, um sacerdote católico holandês que abraçou o anaba-
tismo em 1536, isto é, no mesmo ano em que foram executa-
dos João de Leiden e seus companheiros. Simons se uniu a
um grupo de anabatistas holandeses cujo chefe era Obbe
Philips, porém logo se destacou entre eles de tal maneira que o
grupo recebeu o nome de "menonitas".

Apesar dos menonitas terem sofrido as mesmas persegui-
ções de que foram alvo os anabatistas em geral, Menno Si-
mons conseguiu sobreviver e passou o resto de sua vida
viajando pela Holanda e o norte da Alemanha, pregando sua
fé. Para ele o pacifismo era parte fundamental da fé cristã, e
portanto repudiava toda relação com a ala revolucionária do
anabatismo. Os cristãos, segundo cria Menno Simons, não
tinham que prestar juramento algum e, portanto, não pode-
riam ocupar cargos públicos que requeriam tais juramentos.
Porém, tinham que obedecer as autoridades civis em tudo,
exceto no que as Escrituras proibiam. O batismo, que Menno
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Menno Simons abraçou o anabatismo em 1536 e rapidamente chegou a ser
11m de seus chefes mais destacados.

praticava jogando água sobre a cabeça, somente seria admi-
nistrado aos adultos que confessassem a sua fé. Nem esse rito,
nem a ceia conferem graça alguma, mas são sinais externos
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do que sucede internamente entre o cristão e Deus. Além
disso, seguindo o exemplo de Jesus, Menno e os seus pratica-
vam a lavagem mútua dos pés.

Apesar de se absterem de participar ativamente em qual-
quer ato de subversão, os menonitas logo foram considerados
subversivos por muitos governos, pois se negavam a participar
da vida comum da sociedade, particularmente no que se refe-
ria a portar armas. Isto, por sua vez, fez com que se espalhas-
sem por toda Europa. Muitos emigraram para a Europa orien-
tai, particularmente para a Rússia. Outros marcharam para a
América do Norte, onde a tolerância religiosa prometia-lhes
uma vida de paz. Porém, também na Rússia e na América do
Norte tiveram dificuldades pois em ambos os casos o estado
queria que se ajustassem às suas leis sujeitando-se ao serviço
militar obrigatório. Por essa causa, nos séculos XIX e XX fortes
contingentes emigraram para a América do Sul, onde havia
territórios em que podiam viver em isolamento relativo do
resto da sociedade.

Até o dia de hoje, os menonitas são o principal ramo do
velho anabatismo do século XVI,\e continuam insistindo em
seu pacifismo e dedicando-se freqüenternente ao serviço
social.



VII
JOÃO CALVINO

Cuidemos que nossas palavras
e pensamentos não voem além do

que a Palavra de Deus nos diz. (...)
Deixemos com Deus o seu próprio
conhecimento, (...) e prossigamos

tal como Ele se nos der a
conhecer, sem tratar de descobrir

algo sobre sua natureza fora da sua
Palavra.

João Calvino

Sem dúvida, o mais importante sistematizador da teologia
protestante no século XVI foi João Calvino. Enquanto Lutero
foi o espírito fogoso e propulsor do novo movimento, Calvino
foi o pensador cuidadoso que forjou, das diversas doutrinas
protestantes, um todo coerente. Além disso, para Lutero sua
busca tormentosa da salvação e sua descoberta da justificação
pela fé foram tais que sempre dominaram toda sua teologia.
Calvino, como homem da segunda geração, não permitiu que
a doutrina da justificação eclipsasse o restante da teologia
cristã e por isso deu maior atenção a aspectos do cristianismo
que foram postergados por Lutero: em particular, a doutrina
da santificação.

A formação de Calvino
Calvino nasceu na pequena cidade de Noyon, na França,

em 10 de julho de 1509, quando Lutero já havia ditado suas
primeiras conferências na universidade de Wittenberg. Seu pai
pertencia à classe média da cidade e trabalhava principalmen-
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o mais importante sistematizador da teologia protestante do século XVI foi
João Calvino.

te como secretário do bispo e procurador da biblioteca da
catedral. Fazendo uso de tais conexões, procurou para seu
filho João os benefícios eclesiásticos com os quais custeasse
seus estudos.



João Calvino - 109

Com esses recursos, o jovem Calvino foi estudar em
Paris, onde conheceu tanto o humanismo como a reação
conservadora que se lhe opunha. A discussão teológica que
tinha lugar nos seus dias levou-o a conhecer as doutrinas de
Wyclif, Huss e Lutero. Porém, segundo ele mesmo disse: "esta-
va obstinadamente atado às superstições do papado". Em
1529 completou seus estudos em Paris, ao obter o grau de
Mestre em Artes, e decidiu dedicar-se à jurisprudência. Com
esse propósito, continuou seus estudos em Orleans e em
Bourges, sob a orientação dos dois mais célebres juristas
daquela época: Pierre de l'Estoile e Andrea Alciati. O primeiro
seguia os métodos tradicionais no estudo e na interpretação
das leis, enquanto o segundo era um humanista elegante e
talvez algo vaidoso. Quando houve um debate entre ambos,
Calvino interveio em favor do primeiro. Isto é importante por-
que indica que, ainda nesses tempos em que começava a
desejar cultivar um espírito humanista, Calvino não sentia
simpatias pela elegância vã de que freqüentemente se viam
possuídos alguns dos mais famosos humanistas.

Porém, apesar de seu conflito com Alciati, Calvino estava
disposto a seguir o caminho dos humanistas. Logo se uniu a
um pequeno círculo de estudiosos e admiradores de Erasmo
e se dedicou aos estudos humanistas. Logo, ainda que rece-
besse sua licença para praticar a advocacia em 1530, sua
principal ocupação durante os anos seguintes parece ter sido
a preparação de um comentário sobre a obra de Sêneca, Oe
clementia. Este comentário, publicado em 1532, foi relativa-
mente bem recebido, embora não colocasse seu autor entre os
mais ilustres humanistas.

A Conversão
Não se sabe o motivo certo que levou Calvino a abando-

nar a fé romana, nem a data exata em que isso ocorreu.
Diferentemente de Lutero, Calvino nos diz muito pouco sobre
o estado interior de sua alma. Porém o mais provável parece
ser que, no meio do círculo de humanistas que freqüentava e
através de seus estudos das Escrituras e da antiguidade cristã,
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Calvino chegou à convicção de que teria de abandonar a
comunhão romana e seguir o caminho dos protestantes.

Em 1534, se apresentou em sua cidade natal de Noyon e
renunciou aos benefícios eclesiásticos que seu pai havia con-
seguido e que eram a sua principal fonte de sustento econô-
mico. Se ele já estava decidido nesse momento, a abandonar a
igreja romana, ou se esse ato foi simplesmente um passo a mais
na sua peregrinação espiritual, nos é impossível saber. O fato é
que em outubro de 1534 Francisco I, até então relativamente
tolerante com os protestantes, mudou sua política e, em janei-
ro do ano seguinte, Calvino se exilava na cidade protestante de
Basiléia.

As Institutas da Religião Cristã
Calvino sentia-se chamado a dedicar-se ao estudo e às

obras literárias. Seu propósito não era de~do algum chegar
a ser um dos líderes da Reforma, mas sim encontrar um lugar
tranqüilo onde pudesse estudar as Escrituras e escrever sobre
a nova fé. Pouco antes de chegar a Basiléia, havia escrito um
breve tratado sobre o estado das almas dos mortos antes da
ressurreição. Segundo ele encarava sua própria vocação, sua
tarefa consistiria em escrever outros tratados como esse, que
serviriam para aclarar a fé da igreja numa época de tanta
confusão.

Portanto, seu principal projeto era um breve resumo da fé
cristã do ponto de vista protestante. Até então, quase toda
literatura protestante, chegava pela urgência da polêmica, e
assim tratava somente dos pontos em discussão, e havia dito
pouca coisa sobre outras doutrinas fundamentais do cristia-
nismo, como por exemplo a Trindade, a Encarnação, etc. O
que Calvino se propunha então era cobrir esse vazio com um
breve manual ao qual deu o título de Institutas da Religião
Cristã..

A primeira edição surgiu em Basiléia, no ano de 1536. Era
um livro de 516 páginas, porém de formato pequeno, de modo
que cabia facilmente nos amplos bolsos que se usavam antiga-
mente, e podia, dessarte, circular dissimuladamente pela Fran-
ça. Constava de apenas seis capítulos. Os primeiros quatro
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tratavam sobre a lei, o Credo, o Pai Nosso e os sacramentos.
Os últimos dois, de tom mais polêmico, resumiam a posição
protestante com respeito aos "falsos sacramentos" romanos e
a liberdade cristã.

O êxito desta obra foi imediato e surpreendente. Em nove
meses se esgotou a edição, que, por estar em latim, era acessí-
vel a leitores de diversas nacionalidades.

A partir de então Calvino continuou preparando edições
sucessivas das Institutas que foi crescendo segundo iam pas-
sando os anos. As diversas polêmicas da época, as opiniões de
vários grupos que Calvino considerava errados e as necessi-
dades práticas da igreja, foram contribuindo para o crescimen-
to da obra, de tal maneira que para seguirmos o curso do
desenvolvimento teológico de Calvino e das polêmicas em
que se envolveu, bastaria comparar as edições sucessivas das
Institutas. Visto que não podemos fazer tal coisa aqui, nos
limitaremos a fazer constar as datas e os idiomas em que as
diversas edições surgiram durante a vida de Calvino, terminan-
do com um breve resumo da última edição.

Após a edição de 1536,em latim, surgiu em Estrasburgo a
edição de 1539, no mesmo idioma. Em 1541 Calvino publicou
em Genebra a primeira edição francesa, que é uma obra mes-
tra da literatura nesse idioma. A partir de então, as edições
surgiram em pares, uma latina seguida de sua versão francesa,
como segue: 1543 e 1545, 1550 e 1551, 1559e 1560.Visto que
as edições latina e francesa de 1559 e 1560 foram as últimas
produzidas durante a vida de Calvino, são elas as que nos dão
o texto definitivo das Institutas.

Esse texto definitivo dista muito de ser o pequeno manual
de doutrina que Calvino tinha tido em mente publicar quando
da primeira edição, pois os seis capítulos de 1536 se haviam
transformado em quatro livros com um total de oitenta capítu-
los. O primeiro livro trata sobre Deus e sua revelação, assim
como da criação e da natureza do ser humano, porém sem
incluir a queda e a salvação. O segundo livro trata sobre Deus
como redentor e o modo em que se nos dá a conhecer
primeiramente no Antigo Testamento, e depois em Jesus Cris-
to. O terceiro livro trata sobre como, pelo Espírito, podemos
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participar da graça de Jesus Cristo e dos frutos que ele
produz. Por último, o quarto livro trata dos "meios externos"
para essa participação, isto é, fala-nos sobre a igreja e os
sacramentos. Por toda obra se manifesta um conhecimento
profundo, não só das Escrituras, mas também de antigos escri-
tores cristãos, particularmente Santo Agostinho, e as contro-
vérsias teológicas do século XVI. Sem dúvida alguma, esta foi
a obra-prima de teologia sistemática protestante em todo esse
século.

o Reformador de Genebra
Calvino não tinha a menor intenção de dedicar-se à vida

ativa de seus muitos correligionários que em diversas partes
levaram a cabo a obra reformadora. Mesmo que sentisse para
com eles profundo respeito e admiração, estava convencido de
que seus dons não eram os de past9r ou um "cabo de guerra",
mas sim os de estudioso e de escritor.

Depois de uma breve visita a Ferrara, e outra à França,
decidiu estabelecer seu domicílio em Estrasburgo, onde a
causa reformadora havia triunfado, e onde havia uma grande
atividade teológica e literária que lhe parecia oferecer um
ambiente propício para seus trabalhos.

Mas o caminho mais direto para Estrasburgo estava fe-
chado por razões de uma guerra e Calvino teve que se desviar
e passar por Genebra. A situação nessa cidade era confusa.
Algum tempo antes, a cidade protestante de Berna havia envia-
do missionários a Genebra e estes tinham conseguido o apoio
de um pequeno núcleo de leigos instruídos que ansiavam pela
reforma da igreja e de um forte contingente de burgueses cujo
principal desejo parece ter sido o de ganhar certas vantagens e
liberdades que não tinham sob o regime católico. O clero, em
geral de escassa instrução e menor convicção, simplesmente
havia seguido ordens do governo de Genebra quando este
decidiu abolir a missa e optar pelo protestantismo. Isto tinha
ocorrido poucos meses antes da chegada de Calvino a Gene-
bra e, portanto, os missionários procedentes de Berna, cujo
chefe era Guilherme Farei, se encontravam à frente da vida
religiosa de toda uma cidade e carentes de pessoal neces-
sário.
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Calvino chegou a Genebra com a intenção de não passar
ali mais que um dia e prosseguir seu caminho para Estrasbur-
go. Porém alguém avisou a Farei que o autor das Institutas se
encontrava na cidade e assim se produziu uma entrevista
inolvidável, que o próprio Calvino nos conta.

Farei, que "ardia com um maravilhoso zelo pelo avanço
do evangelho", apresentou a Calvino várias razões pelas quais
precisava de sua presença em Genebra. Calvino escutou aten-
tamente seu interlocutor, uns quinze anos mais velho que ele,
porém se negou a aceitar seu rogo, dizendo-lhe que tinha
projetado certos estudos e que não lhe seria possível terminá-
los na situação em que Farei descrevia. Quando por fim Farei
tinha esgotado todos seus argumentos, sem conseguir con-
vencer ao jovem teólogo apelou ao Senhor de ambos e insur-
giu contra o teólogo com voz estridente: "Deus amaldiçoe teu
descanso e a tranqüilidade que buscas para estudar, se diante
de uma necessidade tão grande te retiras e te negas a prestar
socorro e ajuda".

"Deus amaldiçoe teu descanso e a tranqüilidade que buscas para estudar"
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Diante de tal imprecação, nos conta Calvino: "essas pala-
vras me espantaram e me quebrantaram e desisti da viagem
que tinha empreendido". E assim começou a carreira de João
Calvino como reformador de Genebra.

Mesmo que de início Calvino aceitasse simplesmente per-
manecer na cidade, e colaborarcom Farei, logo sua habilidade
teológica, seu conhecimento da jurisprudência e seu zelo refor-
mador fizeram dele o personagem central da vida religiosa da
cidade, enquanto Farei gostosamente se tornava um seu cola-
borador. Porém nem todos estavam dispostos a seguir o cami-
nho da reforma que Calvino e Farei haviam traçado. Equando
começaram a exigir que se seguissem verdadeiramente os
princípios protestantes, muitos dos burgueses que haviam
apoiado a ruptura com Roma começaram a oferecer-lhes
resistência, ao mesmo tempo que faziam chegar a outras cida-
des protestantes da Suíça r~mores sobre supostos erros dos
reformadores genebrinos. q conflito se travou finalmente em
torno do assunto do direito da excomunhão. Calvino insistia
em que, para que a vida religiosa se conformasse verdadeira-
mente aos princípios reformadores, era necessário excomun-
gar os pecadores impenitentes. Diante do que pareceu um
rigor excessivo, o governo da cidade se negou a seguir os
conselhos de Calvino. Posteriormente, o conflito foi tal que
Calvino foi desterrado. O fiel Farei, que poderia permanecer na
cidade escolheu antes o exílio que tornar-se um instrumento
dos burgueses, que queriam uma religião com toda sorte de
liberdade e poucas obrigações.

Calvino viu nisso tudo uma porta que o céu lhe abria para
continuar sua vida de estudos e retiro, que havia projetado, e
se dirigiu a Estrasburgo. Porém nessa cidade o chefe do movi-
mento reformador, Martinho Bucero, também não o deixou
em paz. Havia ali um forte contingente de fraceses, exilados
por motivos religiosos, carentes de direção pastoral, e Bucero
fêz com que Calvino se encarregasse deles. Foi aí então que o
nosso teólogo produziu uma liturgia francesa e traduziu vá-
rios salmos e outros hinos, para que fossem cantados pelos
franceses exilados. Além disso produziu a segunda edição das
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Farei acompanhou Calvino ao exílio.

Institutas, e se casou com a viúva Idelette de Bure, com quem foi
feliz até que a morte a levou em 1549.

Os três anos que Calvino passou em Estrasburgo foram
provavelmente os mais felizes e tranqüilos de sua vida. Porém,
apesar disso, lhe doía sempre não ter podido continuar a obra
reformadora em Genebra, por cuja igreja sentia um grande
amor e responsabilidade. Portanto, quando as circunstâncias
mudaram na cidade suíça e o governo o convidou a regressar,
Calvino não vacilou e uma vez mais ficou com a responsabili-
dade da obra reformadora em Genebra.

Foi em meados de 1541 que Calvino regressou a Gene-
bra. Uma de suas primeiras ações foi redigir as Ordenanças
Eclesiásticas, que foram aprovadas poucos meses depois pelo
governo da cidade, se bem que com algumas emendas.Segundo
se estabelecia nelas, o qoverno da iqreia ficava principalmente
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nas mãos do Consistório, que era formado pelos pastores e
por doze leigos que recebiam o nome de "anciãos". Visto que
os pastores eram cinco, os leigos eram a maioria no Consistó-
rio. Porém apesar disso o impacto pessoal de Calvino era tal
que quase sempre esse corpo seguia suas orientações e seus
desejos.

Durante os próximos doze anos, houve conflitos repeti-
dos entre o Consistório e o governo da cidade, pois o corpo
eclesiástico, seguindo a inspiração de Calvino, tratava de regu-
lar os costumes com uma severidade que nem sempre era do
agrado do governo. Em ~53 a oposição tinha voltado a ga-
nhar as eleições e a situaçao política de Calvino era precária.

Foi então que começou o famoso processo de Miguel
Servetto. Este era um médico espanhol, autor de vários livros
de teologia, que estava convencido de que a união da igreja
com o estado a partir de Constantino tinha se constituído
numa grande apostasia, e que o Concílio de Nicéia, ao promul-
gar a doutrina da Trindade, havia ofendido a Deus. Servetto
acabava de escapar dos cárceres da inquisição católica na
França, onde corria contra ele um processo de heresia e se viu
obrigado a passar por Genebra, onde foi reconhecido quando
foi escutar Calvino pregar. Foi arrastado e Calvino preparou
uma lista de trinta e oito acusações contra ele. Visto que
Servetto era um erudito, e além do mais tinha sido acusado de
heresia pelos católicos, o partido que se opunha a Calvino em
Genebra adotou sua causa. Porém, o governo da cidade pediu
conselho às regiões protestantes da Suíça e todos concorda-
ram que Servetto era herege. Isso calou a oposição, e resolve-
ram condenar Servetto a ser queimado vivo, mas Calvino tra-
tou de mudar essa condenação, transformando-a na de
decapitação, por ser uma pena menos cruel.

A morte de Servetto foi duramente criticada, principal-
mente por Sebastião Castellón, a quem Calvino tinha feito
expulsar da cidade por interpretar o Cântico dos Cânticos
como um poema de amor. A partir de então esse incidente se
tornou o símbolo do dogmatismo rígido que reinava na Gene-
bra de Calvino. E não há dúvida de que há muito de verdade
nisso. Porém não se deve esquecer que nesta época e em



João Calvino - 117

diversas partes da Europa, tanto católicos como protestantes
estavam procedendo de maneira semelhante contra aqueles
que eram considerados hereges. O próprio Servetto foi conde-
nado à fogueira pela inquisição francesa, que não pôde levar a
cabo sua sentença por causa da fuga do réu.

Em todo caso, depois da execução de Servetto, a autori-
dade de Calvino em Genebra não teve rival, sobretudo porque
os teólogos de todas as demais regiões da Suíça protestante
lhe tinham dado apoio, ao mesmotempoem queseusoposito-
res se colocaram na díficil situação de defender um herege
condenado tanto pelos católicos como pelos protestantes da
Suíça.

Em 1559 Calvino viu cumprir-se um dos seus sonhos, ao
ser fundada a Academia de Genebra, sob a direção de Teodo-
ro de Beza, que depois sucedeu Calvino como chefe religioso
da cidade. Naquela academia se formou a juventude genebri-
na segundo os princípios calvinistas. Porém seu principal im-
pacto se deve a que nela cursaram estudos superiores pessoas
procedentes de vários outros países, que depois levaram o
calvinismo a eles.

Pelo fim de seus dias, Calvino preparou seu testamento e
se despediu de seus colaboradores. Farei,que havia se dedica-
do a prosseguir a obra reformadora em Neuchâtel, foi ver seu
amigo pela última vez. Calvino morreu em 27 de maio de 1564.

Calvino e o Calvinismo
Durante a vida de Calvino, a principal questão teológica

que dividia os protestantes (é claro sem se contar os anabatis-
tas) era a da presença de Cristo na comunhão, que segundo
temos visto foi a principal causa de desavença entre Lutero e
Zwínglio. Neste ponto Calvino seguiu o exemplo de seu amigo
Bucero, o reformador de Estrasburgo, que tomava uma posi-
ção intermediária entre Lutero e Zwínglio. Para Calvino, a
presença de Cristo na comunhão é real, porém espiritual. Isto
quer dizer que não se trata de um mero símbolo, ou de um
exercício de devoção, mas que na comunhão há uma verda-
deira ação por parte de Deu em benefício da igreja que



118 - A era dos reformadores

participa dela. Porém, ao mesmo tempo, isto não quer dizer
que o corpo de Cristo desça do céu, nem que está presente em
vários altares ao mesmo tempo, como pretendia Lutero. O que
sucede é que no ato da comunhão, pelo poder do Espírito
Santo, os crentes são levados ao céu, e participam com Cristo
de uma antecipação do banquete celestial.

Em 1536, Buceto, Lutero e outros chegaram a Concórdia
de Wittemberg, um documento que conseguiu salvar as dife-
renças entre arribas as posições. Em 1549, Bucero, Calvino, os
principais teólogos Protestantes suíços e vários outros do sul
da Alemanha, firmaram o Consenso de Zurich, outro docu-
mento semelhante. Além disso, Lutero havia dado boa acolhi-
da às Institutas de Calvino. Portanto, as diferenças entre os di-
versos reformadores com relação ao significado da comu-
nhão não pareciam ser insolúveis.

Os principais mestres do calvinismo foram, além do próprio calvinoÉ se~
companheiro Farei, seu sucessor Beza e João Knox, o reformador da »bre.
cia. Suas memórias se celebram no monumento da Reforma, em Gene ra.

Foto de EMN.
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Entretanto os seguidores dos grandes mestres estavam
dispostos a mostrarem-se mais extremados que eles mesmos.
Em 1552, o luterano Joaquim Westphal publicou um ataque
contra Calvino, onde dizia que o calvinismo estava se introdu-
zindo sub-repticiamente nos territórios luteranos e se decla-
rava campeão da posição de Lutero com respeito a comunhão.
Lutero já havia morrido e Melanchthon se negou a atacar
Calvino, como era o desejo de Westphal. Porém, o resultado
disso tudo foi o distanciamento cada vez maior entre os que
seguiam Lutero e os que aceitavam o Consenso de Zurich que,
a partir de 1580, receberam o nome de "reformados".

Portanto, durante este primeiro período a marca caracte-
rística dos "calvinistas" ou "reformados" não era sua doutrina da
predestinação, mas sua opinião com respeito à comunhão. Só
mais tarde, segundo veremos noutra parte dessa história, a
doutrina da predestinação veio a ser característica distintiva do
calvinismo. Enquanto vivos não havia essa divisão pois tanto
Lutero quanto Calvino afirmavam a predestinação.

Em todo caso, devido em parte à Academia de Genebra e
em parte às Institutas da Religião Cristã, a influência de Calvi-
no logo se fez sentir em diversas partes da Europa, e, mais
tarde, surgiram várias igrejas - na Holanda, Escócia, Hungria,
França, etc. - que seguiriam as doutrinas do reformador de
Genebra e que se conhecem como "reformadas" ou "calvinis-
tas".

Por último, antes de terminar este capítulo, devemos men-
cionar que alguns historiadores e economistas têm assinalado
a existência de uma relação entre o calvinismo e as origens do
capitalismo. Alguns têm tratado de provar que o calvinismo foi
o espírito propulsor do capitalismo. Porém o mais correto
parece ser que ambos os movimentos começaram a ganhar
impulso na mesma época e que logo depois se aliaram. Se-
guindo o curso do calvinismo em diversos países, veremos
algo dessa aliança e os seus resultados.



VIII
A Reforma na
Grã-Bretanha

São Paulo chama a congregação
de "o corpo de Cristo", com o qual
indica que nenhum membro pode

sustentar-se nem alimentar-se sem
ajuda e o apoio dos demais. Por

isso creio que é necessário, para a
compreensão das Escrituras, uma

reunião dos irmãos.

João Knox

Durante todo o século XVI, a Grã-Bretanha esteve dividi-
da em dois reinos: o da Inglaterra, sob o regime dos Tudor, e o
da Escócia, cujos soberanos pertenciam à dinastia dos Stuart.
Ainda que as duas casas fossem aparentadas e posteriormen-
te uma delas regesse ambos os impérios, as relações entre os
dois países tinham sido muito tensas por longo tempo e, con-
seqüentemente, a Reforma seguiu na Escócia um curso distin-
to do que tomou na Inglaterra. Por isso, e para simplificar
nossa narrativa, trataremos primeiro da Reforma na Inglaterra,
e depois focalizaremos a Reforma na Escócia.

Henrique VIII
Ao começar o século XVI, a Escócia era aliada da França,

e a Inglaterra da Espanha, a tal ponto, que as tensões políticas
entre os dois grandes reinos do continente se refletiam nos
seus dois congêneres insulares. Com a finalidade de fortalecer
sua aliança com a Espanha, Henrique vll que reinava na
Inglaterra, contratou um casamento entre seu filho e presumi-
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Henrique VIII

do herdeiro, Artur, e uma das filhas dos Reis Católicos, Catari-
na de Aragão. O matrimônio aconteceu com grande pompa
quando Catarina tinha só quinze anos, selando assim a amiza-
de entre a Espanha e a Inglaterra. Porém,quatro meses depois
Artur morreu e os Reis Católicos propuseram uma aliança
entre a jovem viúva e o irmão mais novo de Artur, Henrique,
que agora era o herdeiro do trono. O rei da Inglaterra, ansioso
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Catarina de Aragão

em conservar tanto a amizade da Espanha como o dote da
princesa, venceu suas dúvida. Diante do fato de que a lei
canônica proibia que alguém s . casasse com a viúva de seu
irmão, se obteve uma disp ns papal e tão logo o jovem
Henrique alcançou a idade n ária, casou-se com Catari-
na.
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Este casamento não foi feliz. Mesmo que o Papa tivesse
dado a dispensa, restavam dúvidas sobre se a proibição de
casar-se com a viúva do seu irmão era da alçada da jurisdição
pontifícia e, conseqüentemente, sobre a validade do casamen-

(to. Quando só um dos rebentos dessa união, a princesa Maria,
conseguiu sobreviver, isto pareceu ser um sinal da ira divina.
Era necessário que o Rei tivesse um herdeiro varão e, depois
de muitos anos de casamento com Catarina, ficou claro que tal
herdeiro não procederia desta união.

Diante de tal situação, foram propostas várias soluções.
Uma delas, sugerida pelo Rei, era declarar legítimo seu filho
bastardo, a quem dera o título de duque de Richmond. Roma
não aceitou esse arranjo, e o cardeal que tratava com tais
assuntos sugeriu a Henrique que casasse Maria com o bastar-
do. Porém tal matrimônio, entre meio irmãos, repugnava a
Henrique, que decidiu solicitar a Roma a anulação do seu
matrimônio com Catarina, para poder casar-se com outra.
Segundo o que parece, ao fazer sua primeira petição de anula-
ção, o Rei não estava enamorado de Ana Bolena e, portanto, o
que o motivava eram razões do Estado e não do coração.

Tais anulações eram relativamente freqüentes e o papa
podia concedê-Ias por diversas razões. Neste caso, o que se
argumentava era que, apesar da dispensa papal, o matrimônio
de Henrique com a viúva de seu irmão não era lícito e, portanto,
tinha sido sempre nulo. Mas havia outros fatores que nada
tinham a ver com o direito canônico e que pesavam muito
mais em Roma. O principal deles era que Catarina era tia de
Carlos V, que, na época, tinha o papa praticamente em seu
poder, e a quem sua tia já tinha recorrido para que a salvasse
da desonra. Clemente VII não podia declarar nulo o matrimô-
nio de Henrique com Catarina sem irar o poderoso Carlos V.
Por esse motivo, deu tempo ao tempo, e até chegou a sugerir-
lhe que ao invés de repudiar sua esposa, tomasse outra secre-
tamente. Mas isso também não era aceitável para o Rei, que
necessitava de ter um herdeiro publicamente reconhecido.
Tomás Cranmer, o principal conselheiro do Rei nas matérias
religiosas, sugeriu que se consultasse as principais universida-
des católicas, e as de maior prestígio - Paris, Orleans, Tolosa.
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Oxford, Cambridge, e até as italianas - e todas elas declara-
ram que o matrimônio não era válido.

A partir de então Henrique VIII seguiu um caminho que
não podia levar a outro lugar senão a um rompimento definiti-
vo com Roma. Cada vez se insistia mais nas velhas leis que
proibiam que se apelasse para tribunais estrangeiros. Amea-
çando o papa com a retenção dos fundos que deveriam ir para
Roma, conseguiu que esse aceitasse a nomeação de Tomás
Cranmer, homem de espírito reformador, como arcebispo de
Canterbury.

O Rei não sentia a mínima simpatia para com os protes-
tantes. De fato, uns poucos anos antes tinha composto um
trabalho contra Lutero, e havia recebido de Leão X o título de
"defensor da fé". Porém as idéias luteranas, unidas ao rema-
nascente que vinha das de Wyclif, circulavam por todo o país,
e os que as sustentavam se alegravam de ver o distanciamento
progressivo entre o Rei e o papa. Deve ser lembrado também
que o programa de Wyclif incluía uma igreja nacional, debaixo
da direção das autoridades civis e também veremos até que
ponto o que estava acontecendo na Inglaterra concordava
com essas idéias. Além do mais, era conhecido de todos que
Canmer participava do mesmo sonho de uma igreja reformada
debaixo da autoridade real.

O rompimento definitivo deu-se em 1534,quando o Parla-
mento, seguindo os desejos do Rei, promulgou uma série de
leis proibindo o pagamento das anuidades e de outras contri-
buições a Roma, declarando que o matrimônio de Henrique
com Catarina não era válido e que Maria, conseqüentemente,
não era herdeira do trono, fazendo do Rei a "cabeça suprema
da Igreja da Inglaterra", e declarando traidor todo o que se
atrevesse a dizer que o Rei era cismático ou herege.

O personagem mais célebre que se opôs a tudo isso foi
Sir. Thomas Moore, que havia sido chanceler do reino e amigo
íntimo de Henrique VIII. Moore negou-se a jurar fidelidade ao
Rei como "cabeça da igreja", e por isso foi encarcerado. Du-
rante seu aprisionamento, foi visitado por uma de suas filhas, a
quem havia feito educar com melhores conhecimentos do
humanismo de sua época. orna-se que, quando sua filha
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insistiu para que ele se retratasse e aceitasse o Rei como o
"cabeça da igreja", citando muitos homens ilustres que o ha-
viam feito, Moore lhe disse: "Não me é dado carregarminha cons-
ciência às custas de outro".

Levado a juízo, o ex-chanceler se defendeu dizendo que
ele nunca havia negado que o Rei fosse cabeça da igreja, mas
que simplesmente se tinha negado a afirmá-lo, e que ninguém
lhe poderia condenar por deixar de dizer algo. Equando então
foi condenado à morte declarou abertamente que, para desa-
fogar sua consciência, desejava deixar bem claro de que não
cria que um leigo pudesse ser cabeça da igreja ou que houves-
se reino humano algum com autoridade para estabelecer leis
em matérias eclesiásticas. Cinco dias depois foi executado na
torre de Londres, depois de anunciar: "Morro sendo servo do
Rei, mas antes de tudo sou servo de Deus". Em 1935, quatro-
centos anos depois de sua morte, Thomas Moore foi declara-
do santo pela Igreja Católica.

"Não me é dado carregar minha consciência às custas de outro."
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o que estava acontecendo até agora não era mais que um
cisma, sem nenhum conteúdo reformador e sem mais doutri-
nas que as necessárias para justificar o cisma em si mesmo.
Mas havia muitos na Inglaterra que criam que era necessário
reformar a igreja e que viam em todos esses acontecimentos
uma grande oportunidade para fazê-lo. O principal deles, e
certamente não o único, era Tomás Cranmer.

A atitude de Henrique VIII para com as questões religio-
sas era essencialmente conservadora. Ele mesmo parecia es-
tar bem convencido de boa parte das doutrinas tradicionais.
Porém não resta dúvida de que seus motivos últimos eram
principalmente políticos. Assim é que, durante todo o seu
reinado, as leis sobre matérias religiosas variavam segundo as
necessidades do momento.

Naturalmente, tão logo foi feito "cabeça da igreja" Henri-
que declarou nulo seu casamento com Catarina e legalizou o
que tinha secretamente com Ana Bolena. Mas Ana não lhe deu
senão uma filha e posteriormente foi acusada de adultério e
executada. O rei então se casou com Jane Seymour, que
finalmente lhe deu um herdeiro varão. Quando Jane morreu, o
Rei utilizou seu novo casamento para tratar de estabelecer
uma aliança com os luteranos alemães, pois nesse momento
se sentia ameaçado tanto pela França como por Carlos V.
Casou-se então com Ana de Cleves, cunhada do príncipe
protestante João Frederico, da Saxônia. Porém quando ficou
claro que os luteranos insistiam nas suas posições doutrinais, e
que Carlos Ve Francisco I não chegavam a um acordo, Henri-
que se divorciou de Ana, e mandou decapitar o ministro que
havia feito os acordos para o casamento. A nova rainha, Catari-
na Howard, pertencia ao partido conservador, e assim esse
casamento trouxe um novo período de dificuldades para o
partido reformista. Além do mais, Henrique fez um pacto com
Carlos V para uma invasão conjunta da França. Visto que não
tinha que temer o imperador, rompeu todas as suas negocia-
ções com os protestantes alemães e tratou uma vez mais de
fazer com que a igreja da Inglaterra fosse semelhante à roma-
na, exceto com referência à obediência ao papa, e os mostei-
ros, cujas propriedades o Rei tinha confiscado pouco antes e
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não tinha intenção alguma de devolver. Porém, Catarina
Howard caiu em desgraça e foi decapitada e Carlos V, por
razões de sua própria conveniência, rompeu sua aliança com a
Inglaterra. A próxima e última esposa de Henrique VIII, Catari-
na Parr, era partidária da reforma. Os conservadores se viam
numa situação cada vez mais difícil quando o Rei morreu no
princípio de 1547.

Durante todo esse tempo, umas vezes com o apoio real,
outras vezes sem ele, as idéias reformadoras iam-se posicio-
nando no país. Cranmer tinha feito traduzir a Bíblia para o
inglês e por mandado real uma grande Bíblia foi colocada em
cada igreja, onde todos pudessem lê-Ia. Esta era uma arma
poderosa nas mãos dos propagandistas da reforma, que iam
de lugar em lugar assinalando os pontos nos quais as Escritu-
ras lhes pareciam dar razão. A dissolução dos mosteiros pri-
vou o partido conservador de um de seus mais fortes baluar-
tes. E os humanistas, que eram numerosos e influentes no
país, viam na política real uma oportunidade de chegar a uma
reforma sem os aparentes excessos dos protestantes alemães.
O resultado foi que a morte de Henrique VIII trouxe ao partido
reformador forte apoio em todo país.
Eduardo VI

O sucessor de Henrique VIII foi seu único herdeiro varão,
Eduardo, que era um menino muito enfermo. Sob a regência
de seu tio, o duque de Somerset, que durou três anos, a
Reforma marchou rapidamente. Começou-se a administrar a
ceia de ambas as espécies, permitiu-se o matrimônio do clero,
e foram retiradas as imagens das igrejas.

Porém, a medida mais notável deste período foi a publica-
ção do Livro Comum de Oração, cujo principal autor foi Cran-
rner, que deu ao povo inglês, pela primeira vez, uma liturgia em
seu próprio idioma. Ao mesmo tempo regressaram ao país
muitas pessoas que se haviam exilado por questões religiosas,
e que agora traziam idéias teológicas procedentes do Conti-
nente, em sua maioria calvinistas ou zwinglianas.

O duque de Somerset foi substituído pelo duque de Nort-
humberland, homem menos escrupuloso que seu antecessor,
mas que pareceu-lhe conveniente continuar o processo refor-
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mador. Sob sua regência foi publicada uma edição revisada do
Livro Comum de Oração. A tendência zwingliana desta nova
versão pode ser vista quando se comparam as palavras que o
ministro deve dizer ao repartir o pão. No primeiro livro, essas
palavras eram: "O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi

Tomás Cranmer, a quem Henrique fez arcebispo de Canterbury, foi um dos
principais propulsores da Reforma na Inglaterra.
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dado por ti, preserve teu corpo e alma para a vida eterna". No
segundo, o que se dizia era: "Toma e come isto em memória de
que Cristo morreu por ti e alimenta-te dele em teu coração
pela fé e com ações de graças". Enquanto a primeira frase
reflete um modo de entender a ceia que tanto pode ser católico
como luterano, a segunda se inspira na posição de Zwínglio.

Essadiferença entre os dois livros de oração era o indica-
dor do rumo em que estavam as coisas na Inglaterra. Os chefes
do partido reformador, que se inclinavam cada vez mais para a
teologia reformada, tinham amplas razões para esperar que
sua causa triunfaria sem maior oposição.

Maria Tudor

Mas então, morreu Eduardo VI, que sempre gozou de
pouca saúde, e o trono passou para Maria, a filha de Henrique
VIII e de Catarina de Aragão. Maria tinha sido sempre católica,
e para ele o movimento reformador havia começado com a
desonra que tinha sido objeto em sua juventude, quando foi
declarada filha ilegítima. Logo, em sua mente sempre esteve o
propósito de restaurar a velha fé. Para isso contava com o
apoio de vários dos bispos conservadores, que tinham sido
destituídos nos dois reinados anteriores e de seu primo Carlos
V. Porém logo apercebeu-se que era necessário proceder com
cautela e, assim, durante os primeiros meses de seu reinado se
contentou com uma série de medidas relativamente leves,
enquanto consolidava sua posição casando-se com Felipe, da
Espanha.

Tão logo se sentiu segura sobre o trono, a rainha come-
çou a tomar medidas cada vez mais repressivas contra os
protestantes. Em fins de 1554, a Inglaterra regressou oficial-
mente à obediência ao papa. Todavia deveria ser desfeito
aquilo que fora feito por seu pai e seu meio irmão e assim se
ditaram várias leis ab-rogando as ações do Parlamento sob
Henrique VIII e Eduardo VI, obrigando os sacerdotes casados
a separarem-se de suas esposas, ordenando que se guardas-
sem todos os dias santos e demais datas tradicionais, etc.

De tais medidas se passou à repressão aberta. Diz-se que
durante o reinado de Maria, 288 pessoas foram queimadas por
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manter suas posições protestantes, além de muitos outros que
morreram nos carcéres ou no exílio. Tudo isto lhe valeu o
epíteto pela qual ela é conhecida: "Bloody Mary", ou seja, Maria,
a Sanguinária.

De todos os mártires do reinado de Maria, o mais ilustre
foi sem dúvida alguma o arcebispo Cranmer. Por ser arcebispo
de Canterbury, seu caso foi enviado a Roma, onde foi conde-
nado a morrer queimado. Porém o propósito da rainha era
obrigar o célebre chefe do partido reformador a retratar-se.
Com cruel intenção, se lhe permitiu presenciar desde a prisão
até o martírio de dois dos seus mais importantes companhei-
ros na causa reformadora, os bispos Latimere Ridley. A seguir,
Cranmer assinou uma série de retratações. Até o dia de hoje os
historiadores não concordam se ele fez isso por temer a fo-
gueira ou porque foi forçado pela rainha, pois ele sempre
havia dito que era necessário obedecer aos soberanos. O mais
provável é que nem o próprio Cranmer conhecesse seus reais
motivos. O fato é que se retratou por escrito e, apesar disso, foi
condenado de qualquer maneira a ser queimado, "para que
sirva de exemplo", e se fizeram apelos para que se retratasse
publicamente antes do suplício. Na igreja de Santa Maria ti-

Tomás Cranmer foi arrastado e levado a prisão.
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nham construído uma plataforma de madeira defronte ao púl-
pito e, depois do sermão, deu-se oportunidade a Cranmer para
retratar-se. Começou falando de seus pecados e fraquezas, e
todos esperavam que terminaria dizendo que havia pecado ao
apartar-se da igreja romana. Porém para surpresa de seus-----
verdugos, o que fez foi retirar sua retratação:

E diante do fato que foi minha mão que a ofendeu, ao escrever contra meu
coração, minha mão será castigada primeiramente.
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Há um escrito contrário a verdade que tem sido publi-
cado, e que agora repudio porque foi escrito por minha mão
contra a verdade que meu coração conhecia. (...) E diante do
fato-que foi minha mão que a ofendeu, ao escrever contra meu
coração, minha mão será castigada primeiramente. Quando
eu estiver na pira será ela que primeiro arderá.

Diante daquele ato de valor do bispo ancião, que de fato
sustentou a mão no fogo até que se carbonizou, foram esque-
cidas as fraquezas de seus últimos dias e Cranmerfoi conside-
rado um herói nacional. Apesar do poder já estar nas mãos dos
católicos, que se esforçavam por afogar o movimento protes-
tante, já não havia mais dúvidas de que este já havia criado
raízes profundas no país e seria díficil extirpá-lo.

Isabel I
Maria morreu em fins de 1558 e foi sucedida por sua meia

irmã Isabel, filha de Ana Bolena. Carlos V havia sugerido
repetidamente a Maria que fizesse executar Isabel. Porém a
sanguinária rainha não se atreveu a tanto.

Da mesma forma que Maria tinha sido católica por convic-
ção e por necessidade política, Isabel era protestante. Se o
papa, e não o rei, era o cabeça da igreja na Inglaterra, seguia-
se que o matrimônio de Henrique VIII com Catarina de Aragão
era válido; e Isabel, nascida de Ana Bolena em vida de Catari-
na, era ilegítima. O papa, na ocasião, Paulo IV, deu mostras de
estar disposto a declarar Isabel filha legítima de Henrique, se
ela continuasse na fé romana. Porém, logo teve de abandonar
essa esperança, pois a nov,a rainha nem sequer se dignou
notificar-lhe da sua ascensão ao trono, e deu instruções ao
embaixador inglês em Roma que regressasse ao seu país.

Entretanto Isabel não era uma protestante extremista.
Seu ideal era uma igreja cujas práticas religiosas fossem uni-
formes, de modo que o reino ficasse unido, porém nas quais
ao mesmo tempo fosse permitida uma boa liberdade de opi-
niões. Dentro dessa igreja, não teriam lugar nem o catolicismo
romano nem o protestantismo extremo. Porém qualquer outra
forma de protestantismo seria aceitável, sempre que se ajus-
tasse ao culto comum da igreja anglicana.
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Além da Lei da Uniformidade, o principal instrumento
dessa política era o Livro Comum de Oração, que Isabel fez
revisar e reeditar. Como sinal de sua política de inclusivismo
teológico, é notável o modo pelo qual esta nova edição combi-
na as duas formas que o ministro devia usar ao repartir o pão
nos dois.livros publicados sob Eduardo VI. Anteriormente cita-
mos essas fórmulas, que neste livro isabelino foram combina-
das,dizendo:

- O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado
por ti, preserve teu corpo e alma para a vida eterna. Toma e
come isto em memória de que Cristo morreu por você e
alimenta-te dele em teu coração pela fé e com ações de graças.

Naturalmente, o propósito dessa dupla fórmula era aco-
modar as diversas opiniões dos que criam que a comunhão era
simplesmente um ato de comemoração e dos que criam que
nela se participava realmente do corpo de Cristo.

A mesma política pode ser vista nos Trinta e Nove Artigos,
promulgados em 1562 para servir de base doutrinal à igreja
Anglicana. Ainda que neles se repilam várias práticas e doutri-
nas católicas, não se faz esforço algum para tomar posições
entre as alternativas protestantes. Pelo contrário, essesartigos
são mais um intento de produzir uma "via média" da qual
pudessem participar todos, menos os católicos mais recalci-
trantes e os protestantes mais radicais.

Durante o reinado de Isabel o catolicismo continuou le-
vando uma existência precária na Inglaterra. Alguns católicos
tomaram por estandarte a causa de Maria Stuart, rainha exila-
da da Escócia, de quem trataremos na próxima seção deste
capítulo, e que seria a herdeira do trono inglês se Isabel fosse
considerada filha ilegítima de Henrique V"I. Ao redor dela se
urdiram numerosas conspirações por parte dos católicos, a
quem o papa havia declarado livres de toda obrigação de
obedecer à rainha. Fora da Inglaterra, os chefes católicos
exilados chamavam Isabel de herege e usurpadora, e sonha-
vam com sua queda e a coroação de Maria Stuart. Ao mesmo
tempo, se fundavam seminários no exílio, cujos graduados
regressavam clandestinamente a Inglaterra para administrar
os sacramentos aos fiéis católicos. Muitos dos implicados nas
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diversas conspirações contra a rainha foram capturados e
executados. A seguir, Isabel aceitou o conselho de seus ache-
gados e ordenou que sua prima fosse executada. No total, o
número de católicos justiçados durante o reinado de Isabel foi
tão alto quanto o de protestantes que morreram debaixo de
"Maria, a Sanguinária". Porém deve-se ter em conta que Isabel
reinou quase meio século e sua meia irmã pouco mais de três
anos. Em todo caso, lá pelo final da vida de Isabel, os católicos
davam sinais de estar dispostos a distinguir entre sua obediên-
cia religiosa ao papa e sua lealdade política à rainha. Essa foi
finalmente a postura que lhes permitiu conviver na Inglaterra
com seus concidadãos anglicanos.

Também nos fins do reinado de Isabel começaram a
ganhar força os "puritanos", pessoas de convicções reforma-
das ou calvinistas, que receberam esse nome porque insistiam
na necessidade de restaurar as práticas e doutrinas do Novo
Testamento em toda sua pureza. Visto que foi numa outra
época que adquiriram verdadeira força, deixaremos sua dis-
cussão para outro volume de nossa história.

A Reforma na Escócia
O reino da Escócia, ao norte da Inglaterra, tinha seguido

tradicionalmente a política de aliar-se à França para resistir
aos ingleses, que desejavam apoderar-se de seus territórios.
No século XVI, sem dúvida, o país se dividiu entre aqueles que
seguiam essa política tradicional e aqueles que sustentavam
que as circunstâncias haviam mudado e que era aconselhável
estabelecer laços mais estreitos com a Inglaterra. Essa nova
política ganhou um de seus maiores triunfos em 1502,quando
Jaime IV, da Escócia, casou-'o com Margarida Tudor, filha de
Henrique VII da lnqlaterra. I ortanto, quando Henrique VIII
chegou a ocupar o trono inqlós, existia a esperança de que
ambos os reinos pudes lT1 1'01 fim viver em paz. O próprio
Henrique ofereceu a Jaime V. hlho eleJaime IV e de Margarida
e, portanto, sobrinho do I( i (I" luqlatcrra, a mão de Maria
Tudor (a que mais tard roeI III 11:1(I i IOlnC de "Maria, a Sangui-
nária"). Porém o rei da I :~C('H:III <!('clcliu regressar à política
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tradicional de aliar-se à Françadiante das pretensões inglesas,
e por isso casou-se com a francesa Maria de Guisa. A partirde
então, sua política se opôs constantemente à de Henrique,
sobretudo no que se referia a suas relações com o papa e a
reforma eclesiástica.

Enquanto tudo isso sucedia, o protestantismo ia pene-
trando no país. Desde muito antes, as idéias dos lolardos e dos
husitas haviam-se difundido na Escócia, de onde havia sido
impossível desarraigá-Ias. Entre aqueles que sustentavam es-
sas idéias, o protestantismo encontrou campo fértil. Assim,
havia escoceses que, depois de estudar por algum tempo na
Alemanha, regressavam a seu país e se dedicavam a divulgar
as doutrinas e os escritos dos reformadores alemães. O parla-
mento escocês promulgou leis contra essas obras e contra os
propagandistas protestantes. Em 1528, aconteceu o primeiro
martírio de um desses pregadores itinerantes e, a partir de
então, os justiçados foram cada vez mais. Porém tudo isso foi
em vão. Apesar da perseguição,a nova doutrina se expandia
cada vez mais pela Escócia.

Essa pregação protestante contava com poderosos alia-
dos em muitos dos nobres, zelosos de suas velhas prerrogati-
vas que a coroa tratara de usurpar, e nos estudantes das
universidades escocesas, onde circulavam constantemente os
livros e as idéias dos reformadores protestantes.

A morte de Jaime V em 1542, produziu uma luta pela
regência, pois a herdeira do trono era a pequena Maria Stuart,
filha do defunto rei, que contava com apenas uma semana de
idade quando do falecimento de seu pai. Henrique VIII preten-
dia casá-Ia com seu filho Eduardo, herdeiro da coroa inglesa.
Esses planos contavam com o apoio de certos nobres protes-
tantes, que eram também anglófilos. Diante disso os católicos,
francófilos, desejavam que a pequena rainha fosse enviada
para a França para ali receber educação e contrair matrimônio
com um príncipe francês.

O chefe do partido católico era o cardeal David Beaton,
arcebispo de Santo André, que perseguia os protestantes e
que enviou para a fogueira o famoso pregador Jorge Wishart.
Diante disso um grupo de protestantes tramou uma conspira-
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ção e, em maio de 1546, apoderou-se do castelo de Santo
André e matou Beaton. Dividido como estava, o governo pou-
co pôde fazer. Depois de sitiar o castelo por um breve tempo, e
ver que era iní"possível tomá-lo, as tropas se retiraram, e os
protestantes de todo o reino começaram a ver em Santo André
o baluarte de sua fé.

Então entrou em cena João Knox. É pouco o que se sabe
da infância e juventude deste fogoso reformador, que logo se
tornou o símbolo do protestantismo escocês. Nascido por
volta de 1515, fez estudos de teologia, e foi ordenado sacerdo-
te antes de 1540. Pouco depois era tutor dos filhos dos nobres
que conspiravam a favor do protestantismo e estava em conta-
to com Jorge Wishart (o mesmo que foi morto pelo cardeal
Beaton). Quando os protestantes se apoderaram de Santo
André, recebeu ordens de ir para o castelo com os jovens que
estavam sob seu cuidado. Ainda que seu propósito fosse che-
gar à Alemanha, e ali dedicar-se ao estudo da teologia, ao
chegar em Santo André viu-se cada vez mais envolvido nos
acontecimentos que sacudiam a Escócia. Contra sua vonta-
de, foi feito pregador da comunidade protestante, e a partir daí
foi o principal porta-voz da causa reformadora na Escócia.

Os protestantes de Santo André puderam sustentar-se
porque tanto a Inglaterra como a França passavam por mo-
mentos difíceis. Porém tão logo a França mandou reforços
para o governo escocês, este enviou contra Santo André tro-
pas bem armadas e o castelo teve que se render. Contra o que
se estabelecera nos termos da rendição, Knox e vários outros
foram condenados a remar nas galeras e, durante dezenove
meses o futuro reformador sofreu os mais cruéis rigores. Por
fim foi libertado graças à intervenção da Inglaterra, na época
em que reinava Eduardo VI. e onde Knox foi ministro.

Esse interlúdio inglês terminou quando a morte de Eduar-
do VI colocou no trono inglês Maria Tudor, e começou à
repressão contra o protestantismo nesse país. Knox partiu
então para a Suíça, onde pode passar algum tempo com Calvi-
no, em Genebra c cm Lurich, com Bullinger, o sucessor de
Zwínglio. Além di o rOL visitas a Escócia, para fortalecer os
crentes qu havia deixado no país
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Enquanto isso, a vida política da Escócia tinha seguido
seu curso normal. A pequena Maria Stuart tinha sido enviada à
França onde gozava da proteção de seus parentes, os Guisa.
Sua mãe da mesma família permaneceu na Escócia como
regente. Em abril de 1558, Maria Stuart casou-se com o delfim,
que pouco mais de um ano após foi coroado como Francisco II,
da França. Assim, a jovem Maria com apenas dezesseis anos,
era a rainha consorte da França e a rainha titular da Escócia.
Porém tais títulos e honras não lhe bastavam, pois pretendia
ser também a rainha legítima da Inglaterra. Maria Tudor, "a
sanguinária", tinha morrido em 1558, e fora sucedida por sua
meia irmã Isabel. Porém se, como pretendiam os católicos,
Isabel era ilegítima, o trono seria dela, Maria Stuart, bisneta de
Henrique VII. Portanto, tão logo morreu Maria Tudor, Maria
Stuart tomou o título de rainha da Inglaterra. Na Escócia,
governada pela rainha mãe como regente, o partido católico e
francófilo ocupava o poder e isso por sua vez obrigou os
chefes protestantes a unirem-se mais estreitamente entre si, e
nos fins de 1557os principais estabeleceram um pacto entre si,
um pacto solene. Visto que se comprometeram a "promover e
estabelecer a mui bendita Palavra de Deus, e sua congrega-
ção", se lhes deu o nome de "lerdes da congregação". Estes
lordes ao mesmo tempo perceberam que sua causa era parale-
la à dos protestantes ingleses; portanto, aproximaram-sedeles.
A regente deu instruções para que apertasse a perseguição
contra os "hereges", porém eles não se deixaram amedrontar,
e em 1558 se organizaram como igreja. Pouco antes disso
haviam escrito à Suíça, pedindo o regresso de Knox.

No exílio, Knox tinha escrito um ataque violento contra as
mulheres que na ocasião governavam na Europa: a regente
Maria de Lorena, na Escócia; a sanguinária Maria Tudor, na
Inglaterra e a temida Catarina de Médicis, na França. Sua obra
O primeiro toque de clarim contra o regime monstruoso das
mulheres, apareceu em mau momento, pois apenas começava
a circular na Inglaterra quando morreu Maria Tudor e lhe
sucedeu Isabel. Mesmo que o livro fosse dirigido contra sua
meia irmã, muito do que se dizia nele, num tom marcadamente
antifeminino. poderia aplicar-se iqualmente à nova rainha. Isto



140 - A era dos reformadores

dificultou a aliança natural que deveria haver existido desde o
princípio entre Isabel e Knox, que repetidamente se desculpou
e se retratou do que havia es~ em seu livro.

Enquanto isso, a situação estava cada vez mais difícil para
os protestantes na Escócia. A regente pediu e obteve tropas da
França para esmagar os lordes da congregação. Estes obtive-
ram vitórias contra os invasores. Porém seus exércitos, caren-
tes de recursos económicos, não poderiam sustentar-se por
muito tempo. Os protestantes apelaram repetidamente para a
Inglaterra, fazendo-lhes ver que, se os católicos conseguissem
esmagar a rebelião religiosa na Escócia, esse país cairia em
mãos católicas e estreitamente ligadas à França, assim a coroa
de Isabel perigaria. Knox que havia regressado um pouco
antes, sustentava os protestantes com seus sermões e a força
de sua convicção. Por fim, no começo de 1560, Isabel decidiu
enviar tropas à Escócia. O exército inglês uniu-se ao dos
protestantes escoceses, e a luta prometia ser árdua quando a
regente morreu e os franceses decidiram que convinha

João Knox pregando na catedral de Santo André.



A Reforma na Grã-Bretanha - 141

retirarem-se do país. Mediante um tratado, decidiu-se que
tanto os ingleses como os franceses abandonariam o solo
escocês e que os naturais desse país seriam donos do seu
próprio destino.

Logo começaram aparecer diferenças entre Knox e os
lordes que, até então, haviam apoiado a causa reformadora.
Apesar de freqüentemente, se colocarem outras razões, a prin-
cipal delas era a econômica. Os lordes aspiravam enriquecer-
se com as possessões eclesiásticas e Knox e os ministros que
o apoiavam queriam que esses recursos fossem empregados
para estabelecer um sistema de educação universal, para ali-
viar as penúrias dos pobres e para sustentar a igreja.

No meio de tais lutas, os nobres decidiram convidar Maria
Stuart a regressar ao país e reclamar o trono que lhe pertencia
como herança de seu pai. Visto que seu esposo, o rei da
França, tinha morrido pouco antes, Maria se mostrou disposta
a aceitar a petição. Chegou à Escócia em 1561 e apesar de
nunca ter sido popular, contentou-se, no princípio, em seguir
o conselho de seu meio irmão bastardo, Jaime Stuart, lorde de
Moray, que era um dos principais chefes do protestantismo, e
que evitou que sua política molestasse os lordes protestantes.

Quanto a Knox, sempre pareceu haver estado convenci-
do de que o conflito com a rainha era inevitável. E neste ponto
Maria parecia ter a mesma opinião. Desde o princípio a rainha
insistiu em celebrar a missa em sua capela privada e o reforma-
dor começou a bradar contra a "idolatria" desta "nova Jeza-
bel". Houve várias entrevistas entre ambos, cada vez mais
tormentosas. Porém os lordes, satisfeitos com a situação exis-
tente, não estavam dispostos a deixar-se levar pelo extremis-
mo do pregador e se contentavam em assegurar a garantia de
liberdade para adorarem a Deus sequndo suas próprias
convicções.

Enquanto isso, Knox e seus colaboradores se ocupavam
em organizar a igreja reformada da Escócia, que tomou uma
forma de governo semelhante ao prcsbiterianismo posterior.
Em cada igreja se elegiam an ínos. c também o ministro,
mesmo que este não pudes c sot empossado antes de ser
examinado pelos demais rninisu os. () Livro de Disciplina, o
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Livro da Ordem Comum, e a ee;;;fisSãO Escocesa. foram os
pilares sobre os quais Knox construiu sua nova igreja.

Posteriormente, Maria Stuart foi a causa de sua própria
queda. Seu sonho sempre foi ocupar o trono da Inglaterra, e
por causa dele, perdeu tanto o da Escócia como a própria vida.
Com a finalidade de afiançar seu direito a coroa inglesa,
casou-se com seu primo Henrique Stuart, lorde Darnley, que
também tinha certo direito de sucessão. Moray opôs-se a essa
união, que era parte de um pacto com a Espanha para
desfazer-se do protestantismo, e tomou das armas. Maria ape-
lou ao lorde Bothwell, um hábil soldado que derrotou a Moray
e o obrigou a refugiar-se na Inglaterra, ao mesmo tempo em
que Maria declarava que logo tomaria posse do trono de
Londres.

A perda dos conselhos de Moray levou Maria ao desastre.
Logo decidiu que Darnley não era o esposo que desejava, e o
fez saber a Bothwell e a outros. Pouco tempo depois, Darnley
foi assassinado, e as suspeitas caíram sobre Bothwell, que foi
absolvido num julgamento no qual não se admitiram testemu-
nhos de acusação. Pouco depois de três meses da morte de
Darnley, Maria se casou com Bothwell.

Entretanto, Bothwell era odiado pelos lordes escoceses
que logo se rebelaram contra ele. Quando a rainha tratou de
sufocar a rebelião, descobriu que suas tropas não estavam
dispostas a defender sua casa, e caiu nas mãos dos lordes, que
apresentavam provas de sua participação na morte de Darn-
ley e lhe exigiram que, se não abdicasse, seria acusada de
assassinato. Maria abdicou então em favor de seu filho de um
ano Jaime VI, que tinha tido com Darnley, e Moray regressou
da Inglaterra para ser regente do reino. Pouco depois Maria
escapou e organizou um exército. Porém, foi derrotada pelas
tropas de Moray, e não teve mais recursos senão fugir para a
Inglaterra, e solicitar a proteção da sua odiada prima Isabel.

Sobre o cativeiro e morte de Maria Stuart a imaginação
romântica tem urdido uma lenda que faz dela uma mártir nas
mãos da ambiciosa e zelosa Isabel. O fato é que Isabel recebeu
sua prima com mais cortesia do que a esperada, visto que
Maria durante tantos anos a chamara de bastarda e a acusara
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de tentar apropriar-se da coroa. Apesar de ser prtsionet ra, no
sentido de que não se lhe permitia abandonar o castelo, foi-lhe
permitido conservar o seu dote, e ter um corpo de trinta servos
escolhidos por ela, além de sempre ser tratada como uma
rainha. Porém, em meio a tudo isso, Maria continuava conspiran-
do, não só para obter sua liberdade, como também para
apoderar-se do trono inglês. Visto que Isabel era o seu princi-
pal obstáculo, e visto que a Espanhaera uma grande potência
que defendia a causa católica, o elemento comum de todas as
conspirações que se descobriram era um plano que incluía o
assassinato de Isabel e a invasão da Inglaterra pelas tropas
espanholas. Quando a terceira conspiração desta índole foi
descoberta, com provas irrefutáveis, Maria foi levada a juízo e
condenada à morte. Porém, ainda depois do veredito, Isabel
demorou três meses até confirmar a sentença. Quando final-
mente foi levada ao verdugo, Maria enfrentou a morte com
régia compostura.

Na Escócia, o exílio de Maria não pôs fim às contendas
entre os diversos partidos. Knox apoiou o regente Moray.
Porém a luta estava muito árdua, quando Knox sofreu um
ataque de paralisia e teve que retirar-se da vida ativa. Quando
ficou sabendo da matança de São Bartolomeu na França (da
qual trataremos mais adiante) fez um esforço sobre-humano
para regressar ao púlpito, de onde avisou a seus compatriotas
que igual sorte lhes aguardava sefraquejassem na luta. Depois
de poucos dias morreu.

Pouco depois, não havia mais dúvidas de que a Escócia
seria um país reformado.



IX
O Curso Posterior

do Luteranismo
o governante cristão pode e deve
defender seus súditos contra toda
autoridade superior que pretende

obrigá-los a negar a Palavra de
Deus e a praticar a idolatria.

Confissão de Marburgo

A paz de Nuremberg, firmada em 1532, permitia aos pro-
testantes continuar em sua fé, ao mesmo tempo que lhes
proibia estendê-Ia para outros territórios. Ao que parece, Car-
los V esperava poder deter desse modo o avanço do protestan-
tismo, até o ponto em que pudesse reunir recursos necessá-
rios para esmagá-lo. Entretanto essa política fracassou, pois,
apesar do acertado em Nuremberg, o protestantismo conti-
nuava em expansão.

A expansão protestante
A situação política da Alemanha era complicada ao ex-

tremo. Ainda que, supostamente, o imperador gozasse do po-
der supremo, havia muitos outros interesses que se opunham
ao uso desse poder. Além das razões religiosas dos protestan-
tes, muitos temiam o crescente poder da casa da Áustria, à qual
pertencia Carlos V. Entre eles se contavam vários príncipes
católicos que não queriam dar ao imperador ocasião de em-
preender sua luta contra os prot stantes como meio de en-
grandecer o poderio de sua ca a, e que, portanto, não estavam
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dispostos a lançar-se de cheio na cruzada antiprotestante que
Carlos V tratava de organizar. Além disso, um dos principais
baluartes contra as pretensões da casa da Áustria era Felipe de
Hesse, que era o chefe da liga protestante de Esmalcalda. Por
isso, o imperador não pôde opor-se efetivamente à expansão
do protestantismo para novos territórios.

Em 1534, Felipe arrebatou dos da casa da Áustria o duca-
do de Wurtemberg, que haviam possuído, e cujo duque estava
exilado. Depois de assegurar-se da neutralidade dos príncipes
católicos, Felipe invadiu o ducado e o devolveu ao duque,
que se declarou protestante. Visto que parecia que boa parte
da população se inclinava de antemão para essa fé, logo todo o
ducado a seguiu.

Outro rude golpe para o catolicismo alemão foi a-morte
do duque Jorge da Saxônia, em 1539.A Saxônia estava dividi-
da em duas, a Saxônia eleitora, e a ducal. Na primeira, o
protestantismo tinha tido vitória. Porém na segunda recebeu
tenaz oposição, tendo sido o duque Jorge um dos piores
inimigos de Lutero e de seus seguidores. Seu irmão e suces-
sor, Henrique, se declarou protestante, e Lutero foi convidado
a pregar em Leipzig, a capital do ducado, onde anos antes
ti nha tido seu debate com Eck.

No mesmo ano o eleitorado de Brandemburgo passou a
mãos protestantes, e até se começou a falar da possibilidade
de que os três eleitores eclesiásticos, os arcebispos de Tréve-
ris, Mogúncia, e Colônia, abandonassem o catolicismo e se
declarassem protestantes.

Carlos V tinha as mãos atadas, pois se encontrava envolvi-
do em demasiados conflitos em outros lugares e, assim, tudo o
que pôde fazer foi formar uma aliança de príncipes católicos
para opor-se à Liga de Esmalcalda. Esta foi a liga de Nurem-
berg, fundada em 1539.Além disso, ainda que sem muito êxito,
conseguiu uma aproximação entre católicos e protestantes e,
com esse propósito, tiveram lugar vários colóquios entre teólo-
gos de ambos os lados. Apesar de todas essas medidas impe-
riais, em 1542 a Liga de Esmalcalda conquistou territórios do
principal aliado do imperador no norte da Alemanha, o duque
Henrique de Brunswick, e o protestantismo se apoderou da
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região. Vários bispos, conscientes de que a maioria do povo se
inclinava para o protestantismo, declararam que suas posses-
sões eram estados seculares, fazendo-se senhores hereditá-
rios, e foram para o partido protestante. Naturalmente, em
tudo isso havia uma mescla de motivos religiosos e ambições
pessoais. Porém em todo caso o fato era que o protestantismo
parecia estar a ponto de apoderar-se de toda a Alemanha, e
que durante mais de dez anos o imperador viu diminuir seu
poder. Entretanto, logo, os protestantes receberam vários gol-
pes rudes.

A Guerra de Esmalcalda
O primeiro golpe foi a bigamia de Felipe de Hesse. Este

chefe da Liga de Esmalcalda era um homem digno e dedicado
à causa protestante, que tinha sem dúvida algumas fortes
dores de consciência porque lhe era impossível levar uma vida
marital com sua esposa de vários anos e tampouco tinha
condições de ser continente. Não se tratava de um libertino,
mas de um homem atormentado por seus apetites sexuais, e
pelo remorso que sua satisfação ilícita lhe causava. Felipe
pediu conselho aos chefes principais da Reforma, e Lutero,
Melanchton e Bucero concordaram em que as Escrituras não
proibiam a poligamia, e que Felipe podia tomar uma segunda
esposa sem abandonar a primeira, desde que isso não fosse
público, pois a lei civil proibia a poligamia. Felipe seguiu o
conselho e quando o escândalo surgiu, tanto ele como os
teólogos a quem havia consultado se viram numa situação um
tanto difícil. No campo da política, o anúncio da bigamia do
landgrave fez com que vários membros da Liga de Esmalcalda
pussessem em dúvida o direito que ele tinha de ser seu dirigen-
te, caindo então, a aliança protestante, carente de um cabeça
efetivo.

O segundo golpe foi a negativa do duque Maurício da
Saxônia em unir-se, com a Liga de Esmalcalda. No mesmo
tempo que se declarava protestante, insistia em levar sua pró-
pria política. E quando o imperador declarou que sua guerra
não era contra o protestantismo, mas contra a rebeliâo dos
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o tragar do debate entre os protestantes e os católicos pode ser visto nestas
duas gravuras da época. Na primeira, o papa está sentado em seu trono, nas

príncipes luteranos, Maurício estava disposto a tomar o partido
do imperador, em troca de certas concessões que este lhe
prometera.

O terceiro golpe foi a morte de Lutero, que teve ocasião
em 1546. Apesar do prestígio que havia perdido por causa da
guerra dos camponeses e da bigamia de Felipe de Hesse,
Lutero era o único personagem capaz de unir os protestantes
debaixo de uma só bandeira. Sua morte, pouco depois da
bigamia de Felipe, deixou o partido protestante acéfalo tanto
política como eclesiasticamente.
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bordas do inferno, enquanto os demônios o coroam e sustentam seus pés e
seu trono. Na segunda, Satanás dá a luz ao papa e aos cardeais, depois
coloca o papa em sua cama, amamenta-o e lhe ensina os primeiros passos.

Entretanto, o mais duro golpe foi dado pelo imperador,
que finalmente se encontrava livre para ocupar-se com os
assuntos da Alemanha, e desejava vingar todas as humilha-
ções de que tinha sido objeto p r parte dos príncipes protes-
tantes. Aproveitando as divi ócs dos protestantes, e com a
ajuda do duque Maurício, Cai tos V invadiu, derrotou e fez
prisioneiros tanto a Felip do II()~::;(, .orno ao Eleitor João
Frederico da Saxónia (sue O! <!< I! cderico, o Sábio).
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Felipe Melanchthon, que havia sido o principal colaborador de Lutero no
campo teológico, sucedeu-o como chefe dos teólogos luteranos, apesar de
logo surgirem contendas sobre quem interpretava mais acertadamente o
pensamento do Reformador.

o fnterim de Augsburgo
Apesar de sua vitória militar, o imperador sabia que não

podia impor sua vontade em questões religiosas, assim
comentou-se em promulgar o Interim de Augsburgo, compos-
to por uma comissão de teólogos católicos e protestantes. Por
ordem de Carlos V, o estipulado nesse fnterim devia ser segui-
do até que se convocasse um concílio geral que discernisse as
diferenças entre ambos os lados (o Concílio de Trento havia
começado há três anos antes, em 1545, porém o imperador
havia se chocado com o papa, e não estava disposto a aceitar
as deliberações desse Concílio). O que Carlos V esperava, era
impor na Alemanha uma reforma semelhante a que estava
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acontecendo na Espanha desde os tempos de sua avó Isabel,
de tal modo que se eliminassem o abuso e a corrupção, mas se
mantivessem as doutrinas e práticas tradicionais. O fnterim lhe
parecia uma maneira de ganhar tempo para conseguir implan-
tar essa política.

Porém, nem os católicos nem os protestantes acolheram
com agrado este intento de legislar sobre questões da cons-
ciência. Em todas as partes surgiu oposição ao fnterim. Vários
dos principais chefes protestantes negaram-se a aceitá-lo. Os
teólogos de Wittenberg, com Melanchthon como cabeça, acei-
taram por fim uma versão modificada, o ínterim de Leipzig.
Porém, isto ainda não era aceitável para a maioria dos lutera-
nos, que acusavam a Melanchthon e os seus de covardia, e
estes se defendiam dizendo que tinham de distinguir entre o
essencial e o periférico, e que tinham cedido unicamente no
que era periférico com a finalidade de reter seus direitos de
continuar pregando e praticando o essencial.

Em todo caso, a política de Carlos V, que parecia ter boas
possibilidades de êxito quando do início da guerra de Esmal-
calda, fracassou. Os demais princípes, inclusive os católicos,
se queixavam do mau-trato que era dispensado aos prisioneiros
Felipe de Hesse e João Frederico,da Saxónia, e até se dizia que
o imperador se havia possuído da personalidade de Felipe
comprometendo sua honra mediante uma artimanha indigna.
Enquanto isso, os protestantes, divididos antes da guerra,
começavam a unir-se em sua oposição ao fnterim. E tanto o
papa como o rei da França se mostravam pouco dispostos a
auxiliar o imperador, cujos triunfos viam com receios.

A derrota do Imperador
Logo os príncipes protestantes começaram a conspira-

ção contra Carlos V. Maurício, da Saxónia, que não havia
recebido do imperador aquilo que esperava e que, de qualquer
maneira, temia o crescente poder da casa da Áustria, uniu-se à
conspiração, que enviou embaixadores ao rei da França para
asseg.urar-se do seu apoio. üuando, finalmente, estourou a
revolta, o imperador achou-se d samparado, enquanto as tro-
pas francesas de Henrique II atacavam suas possessões do
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outro lado do Reino. As poucas tropas com cuja lealdade
podia contar eram insuficientes para o combate e foi
obrigado a fugir. E mesmo isso lhe foi difícil, pois Maurício da
Saxônia tinha se apoderado de vários lugares estratégicos, e
pouco faltou para que Carlos V caísse em suas mãos.

Quando por fim viu-se a salvo, o imperador tratou em vão
de reconquistar a praça de Metz, que os franceses tinham
tomado aproveitando as lutas internas do império e com a
anuência dos príncipes protestantes. Porém também esse inten-
to foi frustrado e assim a política imperial, que Carlos V tinha
forjado durante várias décadas,veio ao chão.

No entanto, o imperador tinha deixado seu irmão Fernan-
do responsável pelos assuntos alemães e este consequiu com
os príncipes rebeldes o tratado de Pasau, que devolvia à liber-
dade Felipe de Hesse e João Frederico,da Saxônia, e garantia a
liberdade de culto por todo o império; apesar de tal liberdade
não ser concedida em termos tais que cada um poderia esco-
lher sua própria religião, ela fora dada no sentido de que cada
governante podia escolher a sua e a de seus súditos sem que
as autoridades imperiais interviessem. Além disso, tal liberda-
de se estendia somente aos que sustentassem a fé católica ou
a da Confissão de Augsburgo e assim não incluía os anabatis-
tas nem os reformados.

Fracassado e amargurado, Carlos V começou a dar pas-
sos para assegurar-se do futuro da casa da Aústria. Em 1555
começou a desfazer-se de suas possessões, abdicando em
favor de seu filho Felipe, primeiro dos Países Baixos, depois de
suas posses italianas e, por fim, do trono espanhol. No ano
seguinte renunciou oficialmente do posto de imperador e
retirou-se para o mosteiro de Yuste, na Espanha, onde seguiu
vivendo rodeado de todas as honras imperiais e servindo de
conselheiro para seu filho Felipe II, até que morreu anos mais
tarde, em setembro de 1558.

O novo imperador, Fernando I, abandonou a política reli-
giosa de seu irmão, e foi tão tolerante que muitos católicos
pensaram que era um protestante secreto. Sob o seu governo
e do seu sucessor Maximiliano II, o protestantismo continuou
expandindo-se pelos territórios até então católicos. Isto suce-
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deu inclusive na própria Áustria, possessão hereditária de
Carlos V e seus sucessores, onde o protestantismo conseguiu
forte posição.

Apesar da paz de Augsburgo, a questão religiosa conti-
nuou em debate na Alemanha e, freqüentemente, mediante o
uso da força, embora não houvesse grandes conflitos arma-
dos até a Guerra dos Trinta Anos, da qual trataremos em outro
volume de nossa história.

o Luteranismo na Escandinávia
Enquanto os acontecimentos que temos narrado estavam

ocorrendo na Alemanha, na vizinha Escandinávia se fazia sen-
tir também o impacto dos ensinos de Lutero. Enquanto na
Alemanha a Reforma e as lutas que se seguiram contribuíram
para manter o país dividido e a limitar o poder da monarquia
sobre os nobres, na Escandinávia sucedeu exatamente o con-
trário, pois os reis abraçaram a doutrina protestante, e o triunfo
dela foi também uma vitória para eles.

Na teoria, Dinamarca, Noruega e Suécia eram um reino
unido. Porém na realidade o rei era só da Dinamarca, onde
residia. Na Noruega seu poder era limitado, e era nulo na
Suécia, onde a poderosa casa dos Sture, com o título de regen-
tes, era dona do poder. Na própria Dinamarca, a autoridade
real se achava limitada pelo poder da aristocracia e da hierar-
quia eclesiástica, que defendiam seus velhos privilégios contra
todo intento de estender o poderio do rei. Além disso, visto que
a coroa era eletiva, em cada eleição os magnatas, tanto secula-
res como religiosos, forçavam o novo soberano a fazer-lhes
concessões maiores. Oprimido pelos grandes senhores ecle-
siásticos e seculares, o povo não tinha outro recurso que
submeter-se a cargas onerosas e impostos arbitrários.

Ao explodir a Reforma na Alemanha, quem ocupava o
trono escandinavo era Cristiano II, cunhado de Carlos V por
haver-se casado com sua irmã Isab 1(neta da grande rainha
da Espanha). Visto que os suecos não lhe permitiam ser rei
efetivo de seu país, apelou a seu cunhado e a outros príncipes,
e com recursos na maioria estrangeiro invadiu a Suecia e se
fez coroar em Estocolmo. Ap sar 1(,lu prometido respeitar a
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vida de seus inimigos suecos, poucos dias depois de sua
coroação ordenou a terrível "matança de Estocolmo", na qual
fez executar os principais aristocratas e eclesiásticos do país.

A matança de Estocolmo causou fortes ressentimentos,
não apenas na Suécia, mas também na Dinamarca e Noruega,
onde os nobres e os prelados começaram a temer que, depois
de destruir a aristocracia sueca, o rei faria o mesmo com eles.
Se bem que um dos propósitos de Cristiano parece ter sido
livrar o povo da opressão a que estava submetido, sua cruelda-
de em Estocolmo, e a propaganda eclesiástica, logo lhe fize-
ram perder a popularidade no país.

Cristiano tratou então de utilizar o movimento reformador
como instrumento de sua política. Pouco antes tinham apare-
cido os primeiros pregadores luteranos na Dinamarca, e o
povo parecia inclinar-se para as novas doutrinas. Porém, ape-
sar disso, a nova política de Cristiano não teve os resultados
que eram esperados, pois só serviu para aumentar a inimizade
dos prelados para com ele, enquanto os protestantes não
confiavam nas promessas do autor da matança de Estocolmo.
Logo depois explodiu uma rebelião e Cristiano teve de fugir.
Oito anos mais tarde, com o apoio de vários senhores católi-
cos do estrangeiro, desembarcou na Noruega e se declarou
campeão da causa católica. Porém seu tio e sucessor, Frederi-
co I, derrotou-o e fê-lo prisioneiro, condição na qual ficou até
sua morte, vinte e sete anos mais tarde.

Ao subir ao trono, Frederico I tinha prometido não atacar
o catolicismo, nem introduzir o protestantismo no país. Porém
ele mesmo era de convicções luteranas e, além disso, as dou-
trinas reformadoras ganhavam terreno entre o povo e os no-
bres. A política do novo rei foi abster-se de toda intervenção
nas questões religiosas, e dedicar-se a afiançar seu poder na
Dinamarca renunciando toda pretensão sobre a Suécia, e per-
mitindo à Noruega eleger seu próprio Rei. Visto que o reino no
norte o elegeu, Frederico conseguir manter algo da velha
união dos países escandinavos, sem ter que apelar aos méto-
dos tirânicos do seu predecessor. Enquanto tudo isso aconte-
cia, e com a anuência do rei, o protestantismo ia se fazendo
forte no país, tanto entre o povo como entre os nobres. E
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finalmente, na dieta de Odense, em 1527,o protestantismo foi
oficialmente reconhecido e tolerado. A partir de então a doutrina
luterana avançou rapidamente e, quando Frederico morreu
em 1533,a maioriado paísa seguia.

Os partidários do catolicismo, com ajuda estrangeira,
trataram de impor então um rei católico. Porém o pretendente
foi derrotado, e o novo rei, Cristiano III, luterano convicto, que
havia estado na dieta de Worms, tomou medidas para que todo
o país se tornasse protestante. Após limitar o poder dos bis-
pos, pediu a Lutero que enviasse alguém que pudesse ajudar
na obra da reforma, e posteriormente a igreja subscreveu a
Confissão de Augsburgo.

Entretanto, na Suécia os acontecimentos tomavam um
rumo diferente. Quando Cristiano II tratou de apoderar-se do
país tinha entre seus prisioneiros um jovem sueco de nome
Gustavo Ericsson, popularmente conhecido como Gustavo
Vasa. Este escapou, e no estrangeiro fez todo o possível para
opor-se a Cristiano. Quando soube da matança de Estocolmo,
na qual morreram vários de seus parentes próximos, regres-
sou em secreto ao país. Vestido pobremente e trabalhando
como jornaleiro, se inteirou do sentimento popular contra a
ocupação danesa, e finalmente levantou armas no comando
de um bando desorganizado de gente do povo. Pouco a pouco,
seu nome foi se tornando uma lenda e, em 1521, os rebeldeso
proclamaram regente, e rei dois anos depois. Em poucos me-
ses, aquele que tinha começado uma campanha nas insólitas
regiões do norte, entrava triunfalmente em Estocolmo, em
meio ao regojizo popular.

Entretanto, o título real concedia-lhe pouca autoridade,
pois os nobres e os prelados aspiravam pelo poder, em alguns
casos eclipsado pela invasão danesa. A política do novo rei,
baseada tanto no cálculo como em sua convicção, foi sagaz.
Suas mais fortes medidas foram dirigidas contra os prelados,
tratando sempre de não se indispor com os nobres, porém
conquistando sobretudo, a simpatia dos camponeses e dos
cidadãos. Quanto aos bispos, iniciaram uma rebelião mas
foram derrotados, e os dois chefes foram julgados e condena-
dos à morte, mas os que os seguiram foram perdoados. Nesse
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mesmo ano o rei convocou pela primeira vez uma assembléia
nacional na qual havia representantes não só da nobreza e do
clero, mas também dos burgueses comuns e dos camponeses.
Quando o clero, com a ajuda dos nobres, que começavam a
temer pelos seus privilégios, conseguiu que a assembléia re-
chaçasse as medidas reformadoras propostas pelo rei, este
simplesmente renunciou, declarando que a Suécia não estava
preparada para ter um verdadeiro rei. Três dias depois, pres-
sionada pelo caos que ameaçava o país a assembléia pediu a
Gustavo Vasa que aceitasse de novo a coroa, e os prelados
viram-se desamparados em suas pretensões.

O resultado dessa assembléia, e do triunfo de Gustavo
Vasa, foi que o clero, desprovido agora de suas riquezas e.
excluído a partir de então das deliberações nacionais, perdeu
todo o poder político. Quando Gustavo Vasa morreu em 1560,
o país era protestante, com uma hierarquia eclesiástica lutera-
na, e a monarquia tinha deixado de ser eletiva para tornar-se
hereditária.



X
A Reforma

nos Países Baixos
Sabei que temos dois braços e que

se a fome chegar a tal ponto, nós
comeremos um deles para poder

continuar lutando com o outro.

Combatente protestante no sítio de
Leyden

Como no resto da Europa, o protestantismo ganhou
adeptos nos Países Baixos desde uma data bem cedo. Em
1523, na cidade de Amberes, foram queimados os dois primei-
ros mártires da causa. Porém, apesar de haver penetrado na
região desde o começo e ter numerosos seguidores, o protes-
tantismo não conseguiu impor-se senão à custa de grandes
sacrifícios e muitas guerras. Isso se deveu particularmente às
condições políticas que ocorriam nos Países Baixos.

A situação política
Perto da desembocadura do Reno, existia um complexo

grupo de territórios que eram conhecidos como as "Dezessete
Províncias", e que compreendia aproximadamente o que hoje
são a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Estes diversos territórios
tinham caído unidos sob o senhorio da casa de Áustria, e
portanto Carlos V os herdou de seu pai Felipe,o Formoso. Visto
que Carlos V tinha nascido e tinha se educado na região,
gozava de simpatia muito grande entre os moradores e, sob
seu governo, as Dezessete Províncias chegaram a ter uma
unidade como nunca tinha o orrido antes.
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Porém, essa unidade política era de certo modo fictícia.
Se bem que Carlos V se esforçou por produzir instituições
comuns, durante todo seu reinado cada território conservou
boa parte de seus velhos privilégios e forma particular de
governo. Além disso, não existia entre eles unidade cultural,
pois embora no sul se falasse o francês, o holandês era o
idioma do norte e entre ambos existia uma ampla zona de
língua flamenga. No campo eclesiástico, a situação era todavia
mais complexa, pois a jurisdição das diversas dioceses não
concordava com as divisões políticas, e boa parte dos Países
Baixos estava sujeita a sedes fora da região.

Quando, em 1555, Carlos V abdicou em Bruxelas em favor
do seu filho, Felipe, esperava-seque este continuasse sua políti-
ca de unificação da região. E foi exatamente isso o que tentou
Felipe. Porém, o que seu pai havia começado não era fácil de
continuar. Carlos Vera visto nos Países Baixos como flamen-
go e, de fato, foi esse o idioma que sempre falou com mais
naturalidade. Felipe por sua parte, tinha se educado na Espa-
nha e, tanto sua linguagem como suas perspectivas, eram
essencialmente espanholas. Quando, em 1556, recebeu de
seu pai a coroa de seus bisavós, os reis católicos, começou-se
a prestar maior atenção a ela. Os Países Baixos e seus interes-
ses caíram então sujeitos à Espanha e aos seus. Isto por sua
vez criou um profundo ressentimento entre os habitantes da
região, que se opuseram tenazmente aos intentos de Felipe de
terminar a unificação das Dezessete Províncias e fazê-Ias
parte hereditária da coroa espanhola.

A pregação da Reforma
Já muito antes de estourar a Reforma protestante, tinha

havido nos Países Baixos um forte movimento reformador.
Não se deve esquecer que ali tiveram sua origem os Irmãos de
Vida Comum, e que Erasmo era natural de Rotterdam. Um dos
temas característicos dos Irmãos de Vida Comum era a leitura
das Escrituras, não só em latim, como também nos idiomas
regionais. Portanto, ao surgir, a Reforma protestante encon-
trou o solo dos Países Baixos bem preparado.
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Felipe /I não continuou a política do sou pni. Mais tarde viu-se envolvido em
uma longa guerra nos Países Baixos.
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Logo que os pregadores luteranos chegaram à região,
conseguiram numerosos convertidos. Pouco depois, os anaba-
tistas, particularmente os que seguiam os ensinos de Melchor
Hotfman, tomaram passo no país. Deve-se ter em conta que os
chefes da Nova Jerusalém, em Münster, eram originários dos
Países Baixos. Outros trataram de unir-se, porém foram inter-
ceptados pelas forças de Carlos V e muitos deles foram mor-
tos. Depois houve várias intentonas por parte dos anabatistas
mais radicais de apoderar-se de diversas cidades, ainda que
nenhuma delas teve bom êxito. Por último, chegaram os pre-
gadores calvinistas, procedentes tanto da França como de
Genebra e do sul da Alemanha. Posteriormente, o calvinismo
seria a forma característica do protestantismo da região.

Carlos V tomou fortes medidas contra o protestantismo.
Repetidamente fez promulgar editos contra esse movimento e,
em particular, contra os anabatistas, que foram os que mais
perseguição sofreram. A freqüência de tais editos é prova
contundente disso. Os mortos se contavam por dezenas de
milhares. Os chefes eram queimados, os seguidores eram
decapitados e, para as mulheres anabatistas, se reservava a
terrível sorte de serem enterradas vivas. Porém apesar de tudo
isso o protestantismo seguia avançando.

Há indícios de que, pelo final do reinado de Carlos V,
começou uma forte corrente de oposição a tais crueldades.
Porém o imperador era um soberano popular e, em todo caso,
a maioria da população estava convencida de que os protes-
tantes eram hereges e mereciam os castigos que se lhes
aplicavam.

Aumenta a Oposição
Felipe, que desde o princípio foi impopular, aumentou

essa impopularidade mediante uma política que combinava a
necessidade com a obstinação e a hipocrisia. Com o propósito
de fazer valer sua autoridade no país, especialmente depois
que marchou para a Espanha e deixou como regente sua meia
irmã Margarida de Parma, aquartelou ali tropas espanholas.
Tais tropas tinham que se sustentar com recursos do país e,
além disso, causavam irritações constantes aos habitantes,
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Do Escorial, seu palácio de austeridado conventual, Felipe tratava de dirigir
os destinos dos Países Baixos.



162 - A era dos reformadores

que se perguntavam porque era necessário ter ali exércitos
estrangeiros. Visto que o país não estava em guerra, a única
explicação razoável era que Felipe duvidava da lealdade dos
seus súditos.

A isso somou-se a nomeação de novos bispos, com pode-
res inquisitoriais. Não resta dúvida de que era necessário reor-
ganizar a igreja nas Dezessete Províncias, porém o procedi-
mento e o momento que Felipe escolheu não foram os mais
apropriados. Parte da explicação oficial que se deu para a
formação de novos bispados foi a de que se precisava extirpar
a heresia. Os habitantes dos Países Baixos sabiam que na
Espanha a Inquisição tinha se tornado um instrumento nas
mãos do estado, e temiam, não sem razão, que o rei pretendes-
se fazer o mesmo nas Dezessete Províncias.

Para complicar ainda mais, Felipe e a regente não pare-
ciam prestar muita atenção aos mais fiéis de seus súditos no
país. O príncipe de Orange, que havia sido amigo íntimo de
Carlos V, e o conde de Egmont, que lhe tinha prestado distin-
tos serviços no campo militar, foram feitos membros do Con-
selho de Estado; porém não eram consultados sobre as ques-
tões mais importantes, que eram decididas pela regente e seus
conselheiros forenses. Deles o mais destacado era o bispo
Granvella, a quem os naturais do país culpavam de todas as
injustiças e vexames de que eram objeto.

Como os protestos iam aumentando, Felipe " retirou
Granvella. Porém logo os que protestavam se deram conta de
que o deposto ministro nada fazia senão obedecer às ordens de
seu amo, e que era o rei mesmo quem estabelecia as práticas e
políticas ofensivas. Enviaram então a Madrid o conde de Eg-
mont, a quem Felipe recebeu amavelmente e fez toda classe de
promessas. O embaixador regressou complascente, até que
leu no Conselho a carta selada que o rei lhe tinha dado, naqual
contradizia todas as promessas feitas. E, ao mesmo tempo, o
rei enviava à regente instruções no sentido de que fossem
promulgados os decretos do Concílio de Trento contra o pro-
testantismo e que fossem executados todos os que se
opusessem.
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Os holandeses enviaram uma embaixada, a qual o Rei tratou com singular
hipocrisia.

As ordens reais causaram grande revolta. Os chefes e
magistrados das Dezessete Províncias não estavam dispostos
a condenar o crescente número de seus concidadãos aos
quais o rei decretara a pena de morte. Várias centenas de
nobres e burgueses se uniram então num "Compromisso"
contra a Inquisição, e marcharam para apresentar suas de-
mandas à regente. Quando esta se mostrou perturbada, um de
seus conselheiros lhe disse que não tinha porque temer a
"esses mendigos".

Os mendigos
Aquelas palavras cativaram a imaginação dos habitantes

do país. Visto que seus opressores os chamavam de mendi-
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gos, tal seria o nome pelo qual seriam chamados. A bolsa de
couro que levavam os mendigos transformou-se numa bandei-
ra da rebelião. Sob aquele símbolo o movimento, que no prin-
cípio tinha conquistado adesões principalmente entre os no-
bres e os grandes burgueses, se estendeu para a população.
Por toda parte se via o estandarte da rebeldia, e as autoridades
não sabiam mais o que fazer.

Antes de chegar ao campo de batalha, o movimento foi
um protesto religioso. Por todas as partes se produziam reu-
niões ao ar livre nas quais se pregava a doutrina protestante
ao amparo de mendigos armados, a quem as autoridades não
se atreviam atacar por temor de causar confusões ainda maio-
res. Depois apareceram pequenos grupos de iconoclastas que
visitavam as igrejas e destruíam os seus altares, imagens e
demais símbolos da velha religião, ao mesmo tempo que o
povo deixava que o fizessem. Ao que parece, aqueles que
eram simpáticos a eles gostavam de Suasandanças, e enquan-
to isso os católicos se maravilhavam de que o céu não os
fulminasse pelos "sacrilégios".

Diante de tais fatos, o Conselho de Estado não teve mais
remédio senão apelar aos que antes havia desprezado, em
particular a Guilherme de Orange, e pedir-lhe que tratasse de
deter os excessos que se cometiam. Com sua lealdade de sem-
pre,. e com risco de vida, Guilherme conseguiu acalmar os
ânimos. Cessou a onda iconoclasta, e o Conselho suspendeu
a Inquisição e permitiu certa liberdade de culto. Por sua vez, os
mendigos declararam que enquanto se cumprissem as novas
disposições sua liga não teria vigência.

Porém, Felipe " não era homem que se deixava conven-
cer pela oposição dos seus súditos. Além disso, tinha declarado
com veemente sinceridade, que não tinha intenção alguma de
ser "senhor de hereges". E ao mesmo tempo que se declarava
disposto a perdoar os sediciosos e a aceitar suas demandas,
estava reunindo tropas para invadir o país. Guilherme de Oran-
ge, que se apercebeu da duplicidade do soberano, tratou de
persuadir seus amigos, os condes de Egmont e de Horn, a que
se unissem em resistência armada. Porém quando seus com-
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panheiros se mostraram confiantes na sinceridade do rei, Gui-
lherme decidiu retirar-se para suas possessões na Alemanha.

A tormenta não se fez esperar. Repentinamente se apre-
sentou no país o duque de Alba, com uma força de soldados
espanhóis e italianos. Suas ordens eram tais que, a partir de
então, a regente ° foi só de nome, porque era ele quem, de fato,
governava. Alba vinha disposto a afogar a rebeldia em sangue.
Uma de suas primeiras medidas foi organizar um Conselho
das Desordens, que o povo logo deu o nome de Conselho de
Sangue. Este tribunal estava por cima de todos os limites
legais, pois, segundo o próprio Alba escreveu ao rei, os proces-
sos legais não permitiam condenar senão aqueles cujos crimes
fossem provados, e as "questões de estado" requeriam que se
procedesse de maneira mais drástica. Os protestantes foram
condenados como hereges e os católicos por não haver resis-
tido à heresia. O expressar dúvidas sobre a autoridade do
Conselho das Desordens era alta traição. Também era assim
considerado o haver-se oposto a criação de novos bispados,
ou o haver sustentado que as províncias tinham direitos e
privilégios que o rei não poderia violar. Os mortos foram tantos
que os cronistas da época falam do mau-cheiro no ar, e de
centenas de cadáveres dependurados nas árvores à beira do
caminho. Os condes de Egmont e de Horn que, com cândida
lealdade haviam permanecido em seus territórios, foram apri-
sionados e iniciou-se o julgamento deles. Visto que Orange
não estava ao seu alcance, Alba se contentou em prender seu
filho mais velho, de quinze anos, que foi levado para a
Espanha.

Guilherme de Orange reuniu seus recursos econômicos
e, com um exército na maioria alemão, invadiu o país. Porém
tanto essa tentativa como outra semelhante pouco tempo de-
pois resultaram falidas, pois Alba o derrotou. E como represá-
lia, fez executar a Egmont e a Horn.

Tudo parecia perdido quando as coisas começaram a
mudar. Orange havia dado patentes piratas a uns poucos
navios que se propunham resistir no mar. Estes "mendigos do
mar' que no início eram pouco menos que piratas, foram se
organizando paulatinamente, e as forças navais de Felipe II
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não foram suficientes para contê-los. Durante algum tempo,
até que a pressão espanhola a obrigou a mudar de política,
Isabel da Inglaterra lhes prestava asilo e lhes permitiu vender
suas prendas em portos ingleses. Quando essa política mu-
dou, os "mendigos do mar" eram já demasiado poderosos para
serem facilmente eliminados. Pouco depois, mediante um gol-
pe de mão, se apoderaram da cidade de Brill, e a partir daí seus
êxitos foram notáveis. Várias cidades se declaravam partidá-
rias de Guilherme de Orange, que voltou a invadir o país
contando com a ajuda francesa. Porém quando se aproximava
de Bruxelas, soube da matança de São Bartolomeu, violento
acontecimento de que trataremos no próximo capítulo, e que
marcou o fim de toda possibilidade de entendimento entre os
protestantes e a coroa francesa. Com a falta de fundos e de
todo apoio militar, Guilherme viu-se obrigado a despedir seus
soldados, muitos dos quais eram mercenários.

A vingança de Alba foi terrível. Seus exércitos tomaram
cidade por cidade e, em todas elas, violaram os termos da
rendição. Os prisioneiros foram mortos contra o direito que
tinha pela lei, sem julgamento algum, e várias cidades foram
incendiadas. Em alguns casos, não só os combatentes, mas
também suas mulheres e filhos e os anciãos, acharam a morte.

Somente no mar restavam esperanças aos rebeldes. Os
"mendigos" continuavam derrotando repetidamente aos espa-
nhóis, até fazerem prisioneiro o seu almirante. Isto por sua vez
tornava muito difícil para Alba receber provisões e pagamento
para seus soldados, que logo começaram a amotinar-se. Foi
então que Alba, cansado dessa longa luta e talvez amargura-
do porque a Espanha não parecia prestar todo o apoio neces-
sário, pediu que se nomeasse outro em seu lugar.

O novo general espanhol, dom Luiz de Zuniga e Reque-
sens, tratou de ganhar os habitantes católicos do país, cujo
número era maior nas províncias do sul, e separados assim
dos protestantes do norte, contra os quais continuou a guerra.
Até então, a questão religiosa tinha sido somente um elemento
a mais no que em realidade era uma rebelião nacional contra o
jugo estrangeiro. Guilherme de Orange, o chefe da rebelião,
tinha sido católico liberal pelo menos até seu exílio na Alema-
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nha, e somente em 1573 se declarou calvinista. A política de
Requesens contribuiu para destacar o motivo religioso do
conflito, e assim, as províncias do sul, em sua maioria católi-
cas, começaram a separar-se dos protestantes.

Isto por sua vez fazia mais desesperançosa a causa pro-
testante, que parecia ser vencedora apenas no mar, enquanto
em terra era derrotada repetidamente. A crise veio por fim no
sítio de Leyden, importante cidade comercial que se tinha
declarado protestante e que estava agora sitiada pelas tropas
espanholas. Um exército enviado por Guilherme de Orange para
romper o cerco foi vencido pelos espanhóis, e na batalha morre-
ram dois irmãos de Guilherme.Tudo estava perdido quando este
chefe, a quem os inimigos chamavam de "o Taciturno" pelo que
era em realidade, sugeriu que seabrissem os famosos diques ho-
landeses, e que se alagasse a planície que rodeava Leyden. Isto
significava a destruição de muitos anos de paciente trabalho,
porém os cidadãos concordaram, enquanto os sitiados conti-
nuavam oferecendo heróica resistência, em meio a uma fome
espantosa. Mesmo depois de tomada tão drástica decisão, a
água demorou quatro meses para chegar a Leyden. Porém os
defensores resistiram. Com as ondas, chegaram os "mendigos
do mar", gritando: "Antes turcos, que papistas!" e obrigaram os
espanhóis a retirarem-se.

Nisto morreu Requesens. E os soldados espanhóis, sem
chefe e sem pagamento, se amotinaram e se dedicaram a
saquear as cidades do sul, que eram sua presa mais fácil. Isto
por sua vez uniu todos os habitantes das diversas províncias,
que se reuniram em Gante em 1576 e firmaram um tratado, a
Pacificação de Gante, que estabelecia uma aliança entre as
províncias, apesar de todas as diferenças religiosas. Nisto viu
Guilherme de Orange um grande triunfo, pois tinha sempre a
opinião de que a intolerância e o partidarismo religioso eram
um obstáculo ao bem-estar das províncias.

O próximo regente, dom João de Áustria, meio-irmão
bastardo de Felipe, só pode entrar em Bruxelas depois de
aceitar a Pacificação de Gente. Felipe II porém, não se dava
por vencido. Um novo exército invadiu o país e, uma vez mais,
as províncias do sul se mostraram dispostas a capitular. Então as
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do norte, contra a vontade de Orange, formaram uma liga
a parte, para a defesa de suas liberdades e de sua fé.

A luta continuou por muitos anos. Donos das províncias
do sul, os espanhóis não podiam tomar as do norte. Em 1581
Felipe II publicou um proclama prometendo enorme recom-
pensa a quem assassinasse Guilherme, o Taciturno. Este e os
seus responderam com uma Ata de Abjuração, na qual porfim
se declaravam completamente independentes de toda autori-
dade real. Porém três anos mais tarde, depois de várias tentati-
vas fracassadas, Guilherme caiu, morto por um assassino que
buscava a recompensa. Como era de se esperar, dado o cará-
ter de Felipe 11,0 rei da Espanha negou-se a cumprir o prometi-
do e depois pagou somente uma parte da recompensa.

A morte de Guilherme, o Taciturno pareceu, por um mo-
mento, pôr a rebelião em perigo. Porém, seu filho Maurício, de
dezessete anos quando seu pai morreu, tornou-se melhor
general e dirigiu suas forças em uma série de campanhas
sumamente vitoriosas.

Finalmente, em 1607,a Espanha deu sinais de considerar-
se vencida e foi firmada uma trégua que posteriormente levou
ao reconhecimento da independência da nova nação protes-
tante, que naquela época era calvinista em sua maioria.



XI
O Protestantismo

na França
Nossas câmaras, nossos

leitos vazios,
Nossos bosques, nossos

campos, nossos rios,
Envergonhados de tanto

sangue inocente,
Guardam silêncio e, em

silêncio eloqüente,
Pedem vingança,

Vingança, vingança, ...
Cancioneiro huguenote do século XVI

Ao começar o século XVI, poucas nações européias ti-
nham alcançado o grau de unidade que a França alcançara e
gozava. E sem dúvida, durante este século, foram poucos os
países que se viram tão divididos como ela. A causa disso foi o
conflito entre os protestantes e os católicos, que na França
chegou a longas guerras fratricidas.

Francisco I e Henrique II
Quem reinava na França quando explodiu a Reforma, era

Francisco I, o último grande rei da casa dos Valois. Sua política
religiosa foi sempre ambígua e vacilante, pois não desejava
que o protestantismo se introduzisse em seus territórios e os
dividisse, ao mesmo tempo em que, porém, se alegrava com os
avanços dessa fé na Alemanha, que entorpeciam a política de
seu rival Carlos V. Assim, ainda que não apoiasse os protestan-
tes franceses, sua atitude para com eles variou com as necessi-
dades e os tempos. Quando buscava uma aproximação com
os protestantes alemães, tornava-se difícil perseguir na França
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aqueles que eram da mesma fé e então estes gozavam de um
tempo para respirar. Porém, quando as circunstâncias muda-
vam, a perseguição voltava. Em meio a tantos vai-véns o
protestantismo francês seguiu crescendo, não somente entre
o povo, mas também entre os nobres. Além disso, a mesma
política oscilante do rei obrigou muitos franceses a se exilarem
- Calvino entre eles - e do estrangeiro tais pessoas seguiam
com interesse os acontecimentos em sua pátria e intervinham
neles quando lhes era possível.

Entretanto, no vizinho reino de Navarra, a irmã de Francis-
co, Margarida de Angulema, esposa do rei Henrique, alentava
o movimento reformador. Margarida era uma mulher erudita
que antes de ser rainha de Navarra, quando vivia na França,
tinha apoiado os humanistas franceses e, depois disso, fez de
sua corte um refúgio para os protestantes que vinham fugindo
do país de seu irmão. Um dos membros do círculo de seus
protegidos na França foi Guilherme Farei, que depois teve um
papel importante na reforma suíça, como já vimos.

De Navarra e cidades fronteiriças tais como Estrasburgo
e Genebra, os livros e pregadores protestantes se infiltravam
constantemente na França, difundindo sua fé. Porém apesar de
tudo isso não temos notícias de grupos organizados como
igrejas, senão anos depois, em 1555.

Francisco I morreu em 1547 e foi sucedido por seu filho
Henrique II, que continuou a política deseu pai, esuaoposição
ao protestantismo foi mais constante e cruel. Apesar disso e
de muitos mortos que a perseguição produziu, a nova fé conti-
nuou ganhando espaço no país. Em 1555,como já menciona-
mos, foi organizada a primeira igreja, seguindo os padrões
traçados por Calvino. E quatro anos mais tarde, quando se
reuniu o primeiro sínodo nacional, havia igrejas organizadas
em todo o país. Aquele sínodo, que se reuniu em secreto nos
arredores de Paris, redigiu uma Confissão de Fé e uma Disci-
plina para a novel igreja.

Francisco II e a Conspiração de Amboise
Pouco depois desse primeiro sínodo, Henrique II foi feri-

do num torneio e morreu como conseqüência disso. Deixou
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A fuga de uma herege. Óleo de J.E.MiIlAis. MI/seu de Arte de Ponce Porto
~Q ,

quatro filhos homens, três do quni: seriam sucessivamente
reis da França (Francisco II, ruios IX c Henrique II), e três
filhas, dentre elas Margarida, (1110 !lOI in rainha da França de-
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pois da morte de seus irmãos. A mãe de todos esses filhos era
Catarina de Médicis mulher ambiciosa que tinha sido rejeitada
quando seu esposo era vivo, e que agora aspirava apoderar-se
do poder.

Entretanto, os projetos de Catarina foram impedidos pela
família dos Guisa. Procedente de Lorena, esta casa, até então
quase desconhecida nos anais do país, tinha começado a
ganhar proeminência nos tempos de Francisco I. Pois o gene-
ral Francisco de Guisa e seu irmão Carlos, cardeal de Lorena,
tinham sido os principais conselheiros de Henrique II. Eagora,
visto que o jovem Francisco" não se interessava nos assuntos
do estado, estes dois irmãos eram os que na realidade gover-
navam em seu nome. Isto não era do agrado da velha nobreza,
e particularmente dos "príncipes de sangue", isto é, dos paren-
tes mais próximos do rei, que se viam relegados pelos intrusos
dos Guisa.

Entre estes príncipes de sangue se encontrava Antonio de
Bourbón e seu irmão Luíz de Condé. O primeiro tinha se casado
com Joana d'Albret, filha de Margarida de Navarra, que tinha
seguido as inclinações religiosas de sua mãe e tinha se tornado
calvinista. Seu esposo, Antonio de Borbón, e seu cunhado
Luís de Condé aceitaram sua religião e com isso o calvinismo
conquistou adeptos entre os maiores senhores do reino. En-
quanto isso, os príncipes que se ressentiam do poder dos
Guisa, eram católicos convencidos de que era necessário ex-
tirpar do país o protestantismo. Assim se deflagrou a falida
conspiração de Amboise, cujo objetivo era apoderar-se do
reino, separá-lo dos Guisa, e estabelecer uma nova política no
país. Os principais implicados eram os "huguenotes": nome de
origem obscura que se dava aos protestantes na França.
Quando a conspiração foi descoberta, os que tomavam parte
dela foram presos pelos Guisa, entre eles Luíz de Condé. Isto
causou grande revolta entre os nobres, tanto católicos como
protestantes, que temiam que, se os Guisa se atreveram a
encarcerar e condenar a um príncipe de sangue, todos os
privilégios da velha nobreza seriam pisoteados.
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Nesta caricatura da época os huguenotes são representados como cães que
atacam tanto o Leão da França como o Crucificado. Enquanto um prega e
um grupo escuta, outro foge com as vestimentas e com os vasos sagrados.

Catarina de Médicis
As coisas neste pé estavam quando Francisco II morreu

inesperadamente. Catarina de Médicis interveio e tomou o
título de regente em nome de seu filho de dez anos, Carlos IX.
E visto que os Guisa haviam-na r legado e humilhado repeti-
das vezes, uma de suas primeira ações foi libertar a Condé e
aliar-se aos principais huguen l para limitar o poder dos de
Lorena. Nessa época os prot tanto do país já eram numero-
sos, pois se diz que havia p r volta cio mil congregações. Logo,
por motivos de política e n cio convicção. Catarina tratou de
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granjear a simpatia dos huguenotes. Os que estavam encarce-
rados foram libertos, com uma inócua admoestação insistindo
com eles que abandonassem a heresia. Em Poissya regente
reuniu num encontro teólogos católicos e calvinistas, na espe-
rança de que pudessem chegar a um acordo. Quando essespro-
jetos fracassaram, a regente fez promulgar, em 1562,o edito de
São Germano, que concedia aos huguenotes a liberdade de
continuar no exercício de sua religião, porém lhes proibia ter
templos, reunir-se em sínodos sem a permissão do estado,
recolher fundos, manter exércitos, etc ... Assim, a única coisa
permitida aos huguenotes era reunirem-se para seus cultos
sempre que isso acontecesse fora das cidades, de dia, e sem
armas. Naturalmente, o propósito deste edito era ganhar o
favor dos protestantes, assegurando-se porém de que não
tivessem nenhum poder político e militar.

Os de Guisa não respeitaram este edito e trataram de
destruir a paz religiosa com a finalidade de reconquistar o
poder. Um mês e meio depois do edito, os irmãos de Guisa,
comandando duzentos homens armados, rodearam o estábu-
lo em que se reuniam os protestantes na aldeia de Vassy, e
mataram tantos quantos conseguiram.

A matança de Vassy foi a causa imediata da primeira de
uma série de guerras religiosas que sacudiram a França. De-
pois de várias escaramuças, ambos os lados organizaram seus
exércitos e saíram a campo, os católicos sob o comando do
duque de Guisa e os protestantes sob o comando do almiran-
te Gaspar de Coligny, um dos mais respeitáveis homens da
época. Os católicos ganharam as principais batalhas, porém
seu general foi assassinado por um nobre protestante, e exata-
mente um ano depois da matança de Vassy, chegou-se a um
novo acordo, outra vez com base numa tolerância limitada
para com os protestantes. Entretanto essa paz também não foi
duradoura, pois houve outras guerras religiosas em 1567 e
1568, e em 1569 e 1570.

A Matança de São Bartolomeu

A paz de 1570 prometia ser duradoura. Catarina de Médi-
cis se mostrava disposta a tornar fazer as pazes com os protes-
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tantes, aliás sempre com a esperança de que a ajudassem a
limitar o poder dos Guisa. Em 1571, Coligny se apresentou na
corte, e rapidamente causou forte impressão no jovem rei, que
chegou a chamá-lo de "meu pai". Além disso, foram feitos
planos para casar Margarida, irmã do rei e portanto filha de
Catarina, com Henrique de Bourbón, filho de Antonio Bourbón,
que era um dos principais chefes do partido protestante.

Tudo parecia ir bem para os huguenotes, que depois de
tantos sofrimentos poderiam finalmente apresentar-se livre-
mente na corte e nos demais lugares públicos. Porém debaixo
das doces aparências se escondiam outras intenções. O novo
duque de Guiza, Henrique, estava convencido de que sua mãe
tinha sido assassinada por ordem de Coligny, e queria vingar
sua morte. Catarina começava a sentir ciúmes do nobre pro-
testante cuja régia fidalguia tinha conquistado a admiração
do rei. Assim tramou-se uma conspiração para desfazer-se de
alguém que sem dúvida alguma tinha a mais limpa e respeitá-
vel figura nesses tempos turbulentos.

Os principais chefes huguenotes se encontravam em Pa-
ris para as bodas de Henrique de Bourbón, rei de Navarra, com
Margarida Valois, irmã do rei da França. As núpciasse celebra-
ram com toda pompa em 18 de agosto, e os protestantes se
alegravam de ver-se, não apenas tolerados, mas t~mbém res-
peitados, quando ocorreu o atentado aleivoso. O almirante
Coligny ia para sua casa, de regresso do Louvre, quando de
um edifício de propriedade dos de Guiza dispararam, levando-
lhe o indicador de sua mão direita e ferindo-o no braço
esquerdo.

Coligny não morreu, mas os irados huguenotes clama-
ram pedindo justiça. O rei tomou a investigação a sério. Dizia-
se que a arma que fora utilizada no atentado pertencia ao duque
de Guiza, e que o assassino tinha fugido num cavalo proporcio-
nado pela rainha mãe. Alguns diziam também que o irmão do
rei, Henrique de Anjou, fazia parte da conspiração. O rei, indig-
nado, despediu os Guiza da orto.

Em tais circunstâncias era n cssário para os conspira-
dores tomarem medidas mai ticas. De acordo com os
Guiza, Catarina de Médi i ')11V()I1CCU a Carlos IX de que
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A matança de São Bartolomeu. No canto inferior esquerdo, o atentado
contra Coligny. Sua morte está representada no lado direito, onde é visto
sendo surpreendido em seu leito. Depois, seus assassinos o jogam pela
janela para a rua, onde o espera o duque de Guiza. Nos outros lugares
ocorrem fatos semelhantes. Enquanto isso, no canto superior esquerdo, o
rei se entretém toqendo com seus cortesãos no pátio do palácio.

existia uma grande conspiração huguenote, encabeçada por
Coligny, para apoderar-se do trono. O rei, que nunca tinha
mostrado independência de critério, deu crédito à estória, e
assim se montou rapidamente o cenário para que ocorresse a
terrível matança.

Na noite do dia de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572,
com o aval do rei e seguindo instruções de Catarina de Médi-
eis, o duque de Guiza reuniu os encarregados de guardar a
ordem da cidade e lhes deu suas instruções, indicando-lhes a
cada uma das casas que deveriam assaltar e quem seriam
suas vítimas. E ele mesmo encarregou-se pessoalmente do
almirante Coligny, que estava convalescente.

Coligny foi surpreendido em seu quarto, onde foi ferido
repetidas vezes. Porém ainda em vida, o jogaram pela janela
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para a rua, onde o duque o esperava o qual pisoteou-o e o
matou. Depois mutilaram horrivelmente seu corpo e coloca-
ram o que restou no patíbulo de Montfaucon.

Enquanto isso, uns dois mil huguenotes foram mortos de
maneira semelhante. No próprio palácio real do Louvre, o
sangue corria pelas escadarias. Os dois príncipes de sangue,
protestantes, Luiz de Condé e Henrique de Bourbón, rei de
Navarra e cunhado do rei, foram levados diante dele, e
salvaram-se negando sua fé.

A matança de Paris foi o sinal para que se produzissem
feitos semelhantes nas demais províncias. Os de Guiza haviam
enviado ordens nesse sentido e, apesar de vários magistrados
terem-se negado a cumpri-Ias, dizendo que não eram verdu-
gos nem assassinos, os mortos somaram dezenas de milhares.

A notícia comoveu o resto da Europa. Como temos dito,
Guilherme, o Taciturno, que na ocasião marchava sobre Bru-
xelas (e que depois se casou com uma das filhas de Coligny)
foi obrigado a suspender sua campanha. Isabel da Inglaterra
vestiu-se de luto. O imperador Maximiliano II, apesar de ser
bom católico, expressou seu horror. Porém em Roma e em
Madrid os sentimentos foram muito distintos. O papa Gregório
XII, a princípio comovido, quando entendeu que o protestan-
tismo tinha sido extirpado da França ordenou que se cantasse
um Te Deum em celebração da noite de São Bartolomeu e
que se fizesse o mesmo todos os anos para comemorar o
supostamente glorioso acontecimento. Quanto a Felipe II, diz-
se que ao inteirar-se do sucedido, riu pela primeira vez, em
público, e ordenou também um Te Oeum e outras celebra-
ções.

A guerra dos Três Henriques
Entretanto, o protestantismo Iuio lilll13 morrido na França.

Carentes de chefes militare' <!('vI<I():1matança de São Bartolo-
meu, os huguenotes se fi/()I :\111101 It ':; 11é1Sregiões de La Ro-
chelle e Montauban, que lllll IIIlliU li) .u ucuor lhes havia conce-
dido, e se prepararam prun 1111.11,1l:1() mais contra os Guiza,
mas contra o próprio rei a qlll III l.« l r.iv.un ele tirano e assassino.
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Rapidamente receberam o apoio de muitos católicos, que can-
sados das guerras religiosas, criam que para o bem do país,
requeria-se uma política de tolerância, os quais receberam o
apelido de "os políticos". Enquanto isso, Carlos IX, incapaz de
levar o peso da consciência por causa da noite de São Bartolo-
meu, demonstrava cada vez menos capacidade para governar,
até que finalmente, veio a morrer, em 1574.

A coroa passou então a seu irmão Henrique de Anjou, um
dos autores da matança. Pouco antes, sua mãe, Catarina de
Médicis, tinha-o elegido rei da Polónia. Porém ao saber da
morte de seu irmão, sem preocupar-se sequer em abdicar,
correu até Paris para tomar posse do trono. Como sua mãe,
Henrique III não tinha convicções maiores que as necessárias
para tomar ou reter o poder. Portanto, quando foi persuadido
de que lhe era conveniente, fêz as pazes com os protestantes,
aos quais concedeu liberdade de culto, exceto em Paris.

Os de Guisa e os católicos mais extremistas não demora-
ram para reagir. Com a ajuda da Espanha, organizaram uma
"Santa Aliança", que declarou guerra aos protestantes e que
chegou a contar com o apoio do indeciso rei, que se encontra-
va em dificuldades tanto políticas quanto econômicas. Uma
vez mais o país viu-se submerso em guerras fratricidas que não
conduziam a nenhum resultado, pois os huguenotes eram
incapazes de vencer os católicos, e estes não tinham força para
acabar com aqueles.

Então a possível sucessão do trono teve uma reviravolta
inesperada. O último dos filhos de Henrique II e Catarina de
Médicis, Francisco de Alençon, morreu. Visto que o rei não
tinha filhos, seu herdeiro seria Henrique de Bourbón. Este prin-
cipe, que tinha caído prisioneiro em Paris como conseqüência
da noite de São Bartolomeu, tinha conseguido escapar em
1576, e trocado de religião pela quarta vez, declarando-se
novamente calvinista. Mesmo que seus costumes licenciosos
(e os de sua esposa Margarida de Valois) não fossem do
agrado dos huguenotes, foi ao redor dele que se formou um
núcleo de resistência protestante.

Os católicos não podiam tolerar a possibilidade da França
ter um rei protestante. Era necessário tomar medidas antes que
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o trono ficasse vago. O que se idealizou então foi fazer Henri-
que de Guisa o presumido herdeiro do trono. Em Lorena
apareceu um documento segundo o qual os de Guisa descen-
diam de Carlos Magno, sendo seu direito à coroa superior ao
que tinham, não só os Bourbóns, como também os Valo is, que
reinavam na ocasião.

Havia então três partidos, cada um encabeçado por um
Henrique. O rei legítimo, Henrique III de Valois, era dos três, o
menos digno e menos hábil. O pretendente católico, Henrique
de Guisa, não tinha mais direito ao trono que ele, o que lhe dava
um documento reconhecidamente espúrio. O chefe protes-
tante, Henrique de Bourbón, rei de Navarra, não pretendia que
o trono francês fosse seu, porém era ele o legítimo herdeiro.

A guerra teve suas marchas e contra marchas, até que
Henrique de Guisa se apoderou de Paris, e Henrique III recor-
reu ao método que antes ele e seu rival tinham empregado
contra os protestantes. No dia antes da Noite-Boa de 1588, por
ordens do rei, Henrique de Guisa foi assassinado no mesmo
lugar onde quinze anos antes tinha dado ordens para a matan-
ça de São Bartolomeu. Entretanto isso não pôs fim à oposição.
Ninguém confiava em um rei que repetidamente se manchara
com assassinatos políticos. Os católicos buscaram novos che-
fes e continuaram a luta. E rapidamente a situação do rei
tornou-se desesperadora e, por fim, não teve mais remédio que
fugir de Paris e refugiar-se no acampamento de seu antigo
rival, Henrique de Bourbón, que ao menos o reconhecia como o
soberano legítimo.

Henrique de Bourbón recebeu o rei com todo respeito.
ainda que naturalmente, não lhe permitiu determinar o curso
de suas açôes políticas. Porém essa situação não demorou
muito, pois um dominicano Jacobo Clemente, convencido de que
os católicos mais extremistas tinham razões quando diziam que o
rei era um tirano e que em tais circunstâncias o "regicídio" era
permitido, infiltrou-se no acampamento e matou o rei.

A morte de Henrique III não pôs fim àguerra. Henriquede
Bourbon, o verdadeiro e legítimo herdeiro do trono. tomou o
título de Henrique IV. Porém os católicos não estavam dispos-
tos a ter um rei protestante. Da Espanha, Felipe II buscava um
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Henrique de Bourbon, o verdadeiro e leqitimo herdeiro do trono, tomou o
titulo de Henrique IV e foi um dos melhores reis que a França teve.
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meio de apoderar-se da França. O papa declarava que a heran-
ça dos Bourbóns não era válida. E nessas circunstancias, a
campanha se prolongou por quatro anos, até que, convencido
de que só ganharia de fato o trono se se tornasse católico,
Henrique trocou de religião mais uma vez. Ainda que a frase:
"Paris bem vale uma missa", que lhe tem sido atribuída, seja
provavelmente falsa, não resta dúvida de que expressa seus
sentimentos. No ano seguinte, o novo rei entrou em Paris, e
com isso pôs fim a várias décadas de guerras religiosas.

Mesmo fazendo-se católico, Henrique IV não esqueceu
seus velhos companheiros de armas. Sua atitude para com eles
foi sempre leal e cortês, até o ponto que os católicos mais
recalcitrantes diziam que tinha-se tornado herege. Finalmente,
em 13 de abril de 1598,fêz promulgar o Edito de Nantes, que
concedia aos protestantes liberdade de culto em todos os
lugares onde tinham igrejas até no ano anterior, exceto Paris.
Além disso, para garantir sua segurança, concedeu-lhes, por
um período de oito anos, todas as regiões que tinham ocupado
em 1597.

Apesar de suas instabilidades amorosas e religiosas, Hen-
rique IV foi um dos melhores reis da França, devolvendo ao
país sua antiga paz e prosperidade. Morreu em 1610,depois de
um longo e memorável reinado, vítima do fanático assassino
François de Ravailac, que estava convencido de que Henrique
IV era um herege protestante.



XII
A Reforma Católica

Nada te perturbe; Nada te espante;
Tudo se passa, Deus não muda. A
paciência a tudo alcança. Aquele

quem tem a Deus, de nada tem
falta. Deus somente lhe basta.

Santa Teresa de Jesus

Como vimos. no tomo anterior e no princípio deste, os
impulsos reformadores que corriam pela Europa eram dema-
siado fortes e amplos para que o protestantismo pudesse
contê-los a todos. Desde antes do protesto de Lutero, existiam
muitos que sonhavam com uma reforma eclesiástica e toma-
vam medidas nesse sentido. Particularmente na Espanha, e
graças a obras de Isabel a Católica e de Ximenes de Cisneros,
a corrente reformadora ganhou impulso, apesar de não aban-
donar as linhas do catolicismo romano.

Em termos gerais, a reforma católica, ainda depois de
aparecer o protestantismo, seguiu as linhas traçadas por Isa-
bel. Tratava-se de um intento de reformar a vida e os costumes
eclesiásticos, de empregar a melhor erudição disponível para
purificar a fé e de fomentar a piedade pessoal. Porém tudo isso
sem afastar-se nada da ortodoxia, muito pelo contrário. Os
santos e os sábios da reforma católica, como Isabel, foram
puros, devotos e intolerantes.



184 - A era dos reformadores

A idéia da tradição que sustentava o catolicismo romano do século XVI pode
ser vista nesta página de rosto de um livro impresso nesta época. O monge
escreve copiando dos livros que sustentam um papa, um cardeal, e um
bispo, atrás dos quais há uma hoste de crentes. Ao redor de todos, cinco dos
autores do Antigo Testamento (Moisés, Jo, Davi, Isaías e Jeremias), cinco
autores do Novo Testamento (João, Mateus, Lucas, Marcos· e Paulo) e os
quatro grandes doutores da igreja ocidental (Jerônimo, Agostinho, Ambró-
sio e Gregório).

A polêmica contra o protestantismo
Ainda que, como temos demonstrado no pri meiro capítu-

lo do presente volume, a reforma católica remonte aos tempos
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de Isabel, o surgimento do protestantismo deu-lhe um novo
tom. Não se trata simplesmente de reformar a igreja por causa
de uma necessidade interna, nascida da vida da mesma igreja,
mas muito mais, com a obrigação de responder àqueles que
propunham uma reforma que afastasse boa parte da religião
medieval. Em outras palavras, depois do protesto de Lutero, a
reforma católica, ao mesmo tempo que continuou o curso
traçado anteriormente por Isabel, Cisneros e outros, dedicou-
se também a refutar as doutrinas protestantes.

Já nos referimos a João Eck, o teólogo que no debate de
Leipzig levou Lutero a declarar-se hussita. Ainda que muitos
historiadores protestantes tenham pretendido que Eck era um
obscuro que não tinha mais interesses que perseguir os protes-
tantes, isto não é certo. Pelo contrário, Eck foi um pastor
consciencioso, e um erudito que em 1537 publicou uma tradu-
ção alemã da Bíblia.

Entretanto, nem todos os chefes da reforma católica eram
do mesmo espírito. Jacobo Latomo, por exemplo, que era
reitor da Universidade de Lovaina, dedicou-se a atacar tanto
os protestantes como os humanistas, argumentando que para
entender a Bíblia bastava lê-Ia em latim, à luz das tradições da
igreja, e que o estudo dos idiomas originais de nada servia.

Assim, entre os católicos que se dedicaram a refutar os
protestantes, existiam tanto personalidades eruditas como
outras de espírito obscuro. Com o tempo, foram os primeiros
os que se mostraram mais capazes de responder às questões
do momento. Deles, talvez os de maior importância foram
Roberto Belarmino e Cézar Barônio.

Belarmino foi o principal sistematizador dos argumentos
católicos contra o protestantismo. A partir de 1576,e por doze
anos,ocupou em Roma a recém-fundada cátedra de Polêmica
e, ao fim desse período,começou 8 publicar a sua magna obra,
As Controvérsias da Fé Cristã, que concluiu em 1593e, a partir
de então, tornou-se a principal tonto católica de argumentos
contra o protestantismo. De fat ,(jll{lS() lodos os argumentos
que escutamos até o dia de hoje)jil !;C ('Ilcontravam na obra de
Belarmino. Um dos episódio II li tÍ:i r.unosos da vida deste
polemista foi o julgamento d Jlllilull, rIO qual tomou parte, e
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Jacobo Latamo se dedicou a atacar tanto os protestantes como aos
humanistas.

que concluiu declarando herética a idéia de que a Terra se
move ao redor do Sol. Porém, ainda que a polêmica anti-
católica sempre destacou este incidente, o fato é que Belarmi-
no sempre sentiu e demonstrou grande respeito para com
Galileu.

Cézar Barônio foi o grande historiadordocatolicismo. Os
protestantes da Universidade de Magdeburgo tinham começa-
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do a publicar uma grande história da igreja, na qual tratavam
de mostrar que o cristianismo original era muito diferente do
catolicismo romano, e de explicar como tinham se introduzido
as diversas inovações que os protestantes agora tratavam de
eliminar. Visto que essa história se publicava com um volume
para cada século (nunca passou do século XIII) chamava-se
As Centúrias de Magdeburgo. Em resposta a elas, Barônio es-
creveu seus Anais Eclesiásticos, que marcaram o começo da
história da igreja como disciplina moderna.

As novas Ordens
Ao iniciar-se a "era dos reformadores", eram muitos os

que se doíam pelo triste estado a que haviam chegado as
ordens monásticas. Erasmo e os humanistas criticavam sua
ignorância. Isabel e Cisneros tratavam de reformar as casas
existentes, instando-as a voltar à estreita observância de suas
regras. Quando os reformadores alemães começaram afechar
os conventos e os mosteiros, houve bons católicos que não se
preocuparam grandemente com isso. O mesmo aconteceu na
Inglaterra, quando Henrique VIII se apoderou das casas
monásticas.

Porém isto não quer dizer que toda vida monástica estava
corrompida. Havia inúmeros monges e freiras que estavam
convencidos de que era necessário reformar a vida monástica,
e que dedicavam-se a fazê-lo. Assim começaram a aparecer
em diversas partes da Europa novas ordens. Algumas delas
eram um esforço de voltar às antigas observâncias, entretanto
outras iam mais longe, e tratavam de criar novas organizações
que pudessem responder melhor às necessidades da época.
Aliás, o melhor exemplo das primeiras foi a ordem das carmeli-
tas descalças, fundada por Santa Tereza; e das segundas, a
dos jesuítas, que devem sua existência a São Inácio de Loyola.

Tereza passou a maior parte de sua juventude em Ávila,
onde seu pai e seu avô tinham se estabelecido depois de terem
sido condenados pela Inquisição de Toledo. Desde pequena
sentiu-se atraída pela vida monástica, ainda que ao mesmo
tempo a temesse. Quando finalmente uniu-se às freiras do
convento carmelita da Encarnação, nos arredores de Ávila,
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fê-lo contra a vontade de seu pai. Ali se tornou uma freira
popular, pois seu gênio e seu encanto eram tais que o melhor
da inteligência anciã vinha sempre conversar com ela. Fastia-
da com essa vida, que não lhe parecia ser um verdadeiro
cumprimento de seus votos monásticos, dedicou-se a ler
obras de devoção. Quando a inquisição proibiu a leitura dos
livros que lhe tinham sido ajudadores, teve uma visão na qual
Jesus lhe disse: "Não temas, eu te serei como um livro aberto".
A partir daí suas visões foram cada vez mais freqüentes.

Levada por tais visões, decidiu abandonar o convento de
Encarnação, e fundar, também nos arredores de Ávila, o con-
vento de São José. Depois de muita oposição, conseguiu que
sua missão fosse reconhecida e, a partir daí, dedicou-se a
fundar conventos por toda Castela e Andaluzia, o que lhe
valeu o nome de "andarilha feminina". Símbolo desua reforma
e da antiga ordem das carmelitas eram as sandálias que leva-
vam ela e suas freiras, e pelas quais foram conhecidas como
"carmelitas descalças".

São João da Cruz colaborou estreitamente com Santa
Tereza, que através dele pôde estender sua reforma às casas
dos varões. Portanto, Santa Tereza foi a primeira mulher em
toda história da igreja a fundar, não somente uma ordem
feminina, mas também uma ordem para homens, a dos "car-
melitas descalços".

Ao mesmo tempo que se ocupava com estas funções que
requeriam grande gênio administrativo e sensibilidade pasto-
rai, Tereza foi uma mística dedicada à contemplação de Jesus,
que numa visão contraiu com ela núpcias espirituais. Suas
obras místicas, entre as quais se contam: Caminho de Perfei-
ção e Moradas do Castelo Interior, têm chegado a gozar de
tamanha autoridade que em 1970 Paulo VI a declarou "doutora
da igreja universal". Foi a primeira mulher a receber tal título,
que também foi conferido a Santa Catarina de Siena.

Enquanto a reforma de Santa Tereza era dirigida à vida
monástica, e a observância mais estrita da velha regra dos
carmelitas, a de São Inácio de Loyola, algo anterior, ia dirigida
para fora, num esforço de responder aos desafios que sua
época fazia à igreja.
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Inácio de Loyola
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Inácio era filho menor de uma velha família aristocrática
e tinha sonhado em alcançar a glória através da carreira militar
quando, no sítio de Pamplona, foi ferido numa perna, que
nunca sarou definitivamente. No seu leito de dor e amargura,
dedicou-se a ler obras de devoção, até que teve uma visão que
ele mesmo conta em sua Autobiografia, escrita na terceira
pessoa:

Estando uma noite acordado, viu claramente uma imagem
de nossa Senhora com o santo menino Jesus, e com esta
visão recebeu por notável espaço de tempo, uma consola-
ção muito excessiva, e ficou com tanto nojo de toda sua vida
passada, e especialmente de coisas da carne, que parecia
haver-se tirado da alma todas as espécies que antes tinha
nela pintadas.

Então caminhou em peregrinação à ermita de Monserra-
te, onde, em um ritual parecido com as antigas práticas da
cavalaria, dedicou-se à Virgem e confessou todos os seus
pecados. Dali se retirou para Manresa, para dedicar-se à vida
eremita. Porém tudo isso não bastou para acalmar seu espírito
atormentado, como antes fora o de Lutero, por um profundo
sentido de seu próprio pecado.

Deixemos que ele mesmo nos conte sua experiência:
Mas nisto veio a ter muitos escrúpulos. Porque, ainda que a
confissão geral que fizera em Monserrate tinha sido feita
com toda diligência e toda por escrito, (...) todavia lhe pare-
cia, às vezes, que não havia confessado algumas coisas, e
isto lhe dava muita aflição, porque ainda que confessasse
aquilo, não ficava satisfeito.
Mas (...)0 confessor veio pedir-lhe que não confessasse
mais nenhuma coisa passada, se não fosse algo bem claro.
Mas como ele tinha todas aquelas coisas por muito claras,
não adiantou nada essa ordem c assim sempre davam-lhe
muito trabalho. (...)
Estando com esses pensamentos. vinham-lhe muitas vezes
tentações, com grande írnpoto p.u é1 ioqar-se dentro de um
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grande buraco que tinha junto ao seu quarto, e estava junto
do lugar onde fazia oração. Mas conhecendo que era peca-
do matar-se, tornava a gritar: "Senhor, não farei qualquer
coisa que te ofenda". (...)

Tais eram os tormentos pelos quais passou o futuro fun-
dador da ordem dos jesuítas antes que, sem que ele mesmo
nos explique como, nem porquê, conheceu a graça de Deus, e
assim daquele dia em diante ficou livre daqueles escrúpulos,
tendo por certo que nosso Senhor o tinha querido livrá-lo por
sua infinita misericórdia.

Tudo isto mostra que há um paralelismo entre a experiên-
cia de Lutero e a de Inácio de Loyola. Porém, enquanto o
monge alemão se lançou por um caminho que posteriormente
o levou a romper com a fé católica, o espanhol fez exatarnente
o contrário. A partir de então dedicou-se, não a uma vida
monástica de quem busca sua própria salvação, mas ao servi-
ço da igreja e sua missão. Primeiro foi a Palestina, o lugar que
durante séculos tinha sido o centro de atenção da alma euro-
péia, com a esperança de ser missionário entre os turcos.
Porém os franciscanos que na ocasião trabalhavam lá teme-
ram os problemas que poderia criar aquele espanhol de espíri-
to fogoso e o obrigaram a abandonar a região. Então decidiu
que era necessário estudar teologia para poder servir melhor a
igreja. Mesmo sendo já maior, regressou às aulas, e estudou
em Barcelona, Alcalá, Salamanca e Paris. Logo congregou ao
seu redor um pequeno grupo de companheiros, atraídos pela
sua fé fervente e seu entusiasmo. Finalmente, em 1534, regres-
sou a Monserrate com seus companheiros e ali todos fizeram
votos de pobreza, castidade e obediência ao papa.

O propósito inicial da nova ordem era trabalhar entre os
turcos na Palestina. Porém quando o papa Paulo III a aprovou
em 1540, a ameaça do protestantismo era tal que a Sociedade
de Jesus (que assim se chamava) veio a ser também um dos
principais instrumentos da igreja católica para fazer frente ao
protestantismo. Ao mesmo tempo, os jesuítas não abandona-
ram seu interesse missionário, e no próximo volume desta
história nos encontraremos novamente com eles, trabalhan-
do nos mais remotos rincões do qlobo.
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Como resposta ao protestantismo a Sociedade de Jesus
foi uma arma poderosa. Sua organização quase militar e sua
obediência absoluta ao papa, lhe permitiram responder rápida
e eficientemente a qualquer desafio. Além disso, os jesuítas se
distinguiram por seus conhecimentos e muitos deles mostra-
ram-se dignos contra-atacantes dos melhores polemistas
protestantes.

o Papado Reformador
Quando Lutero cravou suas teses em Wittenberg o papa-

do estava nas mãos de Leão X, que tinha mais interesse em
embelezar a cidade de Roma e aumentar o prestígio e poderio
de sua família (os Médicis), que nos assuntos religiosos. Para
ele, Lutero e seu protesto não foram mais que uma moléstia e
uma interrupção no meio de seus planos. Portanto, não só os
protestantes, mas também os católicos de espírito reformador
estavam convencidos de que a reforma religiosa que tanto se
necessitava não viria de Roma. Enquanto alguns esperavam
que fossem os senhores leigos os que por fim interviriam para
pôr os assuntos eclesiásticos em ordem, outros reviviam as
velhas idéias conciliares, e pediam que se convocasse um
concílio universal que tratasse tanto das questões doutrinais
abordadas por Lutero e os seus como da corrupção e do abuso
que reinava na igreja, e como se poderia dar-lhe fim.

O breve pontificado de Adriano VI (o último papa não
italiano até João Paulo II, no século XX) ofereceu algumas
esperanças de reforma, pois o pontífice, que antes tinha sido
mentor de Carlos V, era um homem de vida pura e altos ideais.
Porém o novo papa mostrou-se incapaz de sobrepor-se às
intrigas e interesses da cúria e em todo caso morreu antes de
poder pôr a caminho seus principais projetos de reforma.

O próximo papa, Clemente VII, era primo de Leão X,esua
política foi semelhante à de seu parente. Uma vez mais o sumo
pontífice dedicou-se principalmente a embelezar Roma, e foi
só nesse empenho que teve êxito, já que durante seu reinado a
Inglaterra separou-se da ob diência a Roma, e as tropas de
Carlos V tomaram e saquearam a cidade.

Paulo III, que sucedeu a Clemente, é um personagem
ambíguo. Em certas ocasiões d LI mostras de confiar mais na
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o Concílio de Trento, segundo uma gravura do século seguinte.
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astrologia que na teologia. Como os dois papas anteriores, seu
reinado foi manchado pelo nepotismo, pois fez cardeais a seus
netos, que eram adolescentes, e também fez arranjos para
fazer seu filho duque de Parma e Piacenza. Também de igual
modo que os papas renascentistas, dedicou boa parte de seus
esforços no embelezamento de Roma, para o qual era necessá-
rio continuar os velhos sistemas mediante os quais a riqueza
da Europa fluía para Roma, e que era um dos motivos de queixa
dos reformadores. Porém, apesar de tudo isso, foi também um
papa reformador. Foi ele que reconheceu os jesuítas, e come-
çou a utilizá-los tanto no campo missionário como na polémica
contra os protestantes. Em 1536, nomeou uma comissão de
distinguidos cardeais e bispos para que lhe apresentassem um
informe sobre a reforma eclesiástica. Este informe, que mostra-
va até que ponto havia chegado a corrupção, chegou de algum
modo nas mãos dos inimigos do papado, e logo se converteu
numa das principais fontes de materiais para os protestantes
em seus ataques contra essa instituição. Porém é necessário
que se diga, para honra de Paulo III, que o informe em questão
foi escrito por solicitação sua, com o propósito de descobrir os
abusos e eliminá-los. Porém, por outra parte, o informe serviu
para fazer ver ao papa até que ponto seus recursos económi-
cos dependiam de práticas injustas, e qual seria então o custo
de uma verdadeira reforma. O resultado imediatofoi que Paulo
III postergou seus projetos reformadores, ou ao menos os
abrandou. Em todo caso, Paulo III merece a distinção de haver
finalmente convocado o tão ansiado concílio reformador, que
começou suas reuniões em Tr nto em 1545, e do qual tratare-
mos na próxima seção dest é'q itulo

O papa seguinte, Júlio III, leve t dos os vícios do anterior,
e poucas de suas virtud s. Urna ve/ mais o nepotismo imperou
em Roma, e a corte pontifí 'i,I IOIIlOll-S um centro de festas e
jogos, como qualquer outrt ,01 te, ()III opóia A morte de Júlio III,
trouxe à tiara papal Marcelo II, q 11(: cancelou todas as festas
que se costumava celebrai "" ()C;I::I;IO ela coroação de um novo
papa, e levou seu repúdio íH) III potl::lllO até o exagero. Porém
seu pontificado termin li or nn ::11;1 mor lc prematura.

Finalmente, em l' ~)!, () c,lIcll';rI, ,J080 Pedro Carafa foi
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eleito papa e, a partir daí, o movimento reformador ganhou
profundas raízes em Roma. Carafa era um dos membros da
comissão que tinha feito o informe para Paulo III sobre o
estado deplorável da igreja, e tão logo foi eleito dedicou-se a
corrigir os males que antes tinha assinalado. Foi um homem de
extrema austeridade e até rígido, que confundiu a necessidade
de reforma com seus desejos de impor uma exagerada unifor-
midade de critérios. Por isso sob o seu governo os poderes e a
atividade da Inquisição aumentaram até as raias do terror, e o
índice de Livros Proibidos prescreveu algumas das melhores
literaturas católicas. Porém, apesar de tais excessos, Paulo IV
merece crédito por haver limpado a cúria romana, e haver
posto o papado à frente do movimento reformador católico.
Em diversos graus e de distintas maneiras, essa política foi
seguida por seus sucessores, pelo menos até o fim do período
do qual nos ocupamos.

o Concílio de Trento

O leitor deve recordar que Lutero e vários outros reforma-
dores apelaram repetidamente para que ocorresse um concílio
universal. Sem dúvida, durante os primeiros anos da "era dos
reformadores", os papas se opuseram à convocação de tal
assembléia, pois temiam que renascesse o velho espírito do
conciliarismo do século XV, que sustentava que a autoridade
de um concílio universal era superior à do papa. Em conse-
qüência disto, não foi senão nos tempos de Paulo III, depois do
rompimento definitivo entre os protestantes e os católicos, que
se começou a pensar seriamente na possibilidade de um con-
cílio universal convocado pelo papa.

Depois de muitas idas e vindas, que não é necessário
relatar aqui, o Concílio reuniu-se finalmente em Trento em
dezembro de 1545. Carlos V tinha insistido que a assembléia
ocorresse em lugar que lhe pertencia, e foi por isso que se
escolheu essa cidade do norte da Itália, que era parte do
Império. A princípio a assistência foi pouquíssima, pois, além
dos 3 legados papais, reuniram-se em Trento 31 prelados. Eaté
o final do concílio, em 1563, os prelados presentes eram so-
mente 213.
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Até então, os grandes concílios da igreja tinham-se dedi-
cado a resolver uns poucos problemas, ou a discutir e conde-
nar uma determinada doutrina. Porém as questões levantadas
pelos protestantes eram tão fundamentais, e a igreja estava
com tal necessidade de uma reforma, que o Concílio não se
limitou a condenar o protestantismo, mas em discutir toda a
classe de doutrinas, ao mesmo tempo que se dedicou a refor-
mar costumes do clero.

A história desse sínodo, considerado pelos católicos ro-
manos o décimo nono concílio ecumênico, foi rica em aciden-
tes. Quando Paulo III se sentiu forte, e suas relações com
Carlos V se tornaram mais tensas que de costume, ele ordenou
à assembléia que se mudasse para as regiões papais. Porém,o
imperador proibiu-lhes que saíssem de Trento, e posterior-
mente o concílio teve que ser suspenso em 1547. Quatro anos
depois, em maio de 1551, reuniu-se de novo, porém teve de ser
suspenso de novo no ano seguinte, quando explodiram as
hostilidades entre Carlos V e os protestantes alemães. O próxi-
mo papa, Paulo IV, estava interessado em levar adiante a refor-
ma, porém não queria deixar-se dominar pelos espanhóis e
lhe pareceu sábio não tornar a convocar o sínodo. Finalmente,
em 1562, os bispos se reuniram outra vez, e terminaram suas
seções em 1563. Logo, o Concílio durou de 1545 até 1563,
embora estivesse em recesso durante a maior parte deste
tempo.

Os decretos do Concílio de Trento são demasiadamente
numerosos para resumi-los aqui. Por uma parte, se ocupou de
reformar a igreja, exigindo que os bispos vivessem em suas
sedes, proibindo o pluralismo, regulando as obrigações do
clero, e estabelecendo seminários para a melhor preparação
do ministério. Por outro lado dedicou-se a condenar as doutri-
nas protestantes. Nesse sentido, o Concílio declarou que a
tradução latina da Bíblia, conhecida como "Vulgata" era sufi-
ciente para qualquer discussão dogmática, que a tradição ti-
nha uma autoridade paralela à das Escrituras, que os sacra-
mentos são sete, que a missa é um verdadeiro sacrifício que
pode oferecer-se em benefício dos mortos, q ue nela não é
necessário que todos recebam tanto o pão como o vinho, que a
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justificação é o resultado da colaboração entre a graça e o
crente, mediante os méritos das boas obras, etc.

Esse concílio, apesar de sua história acidentada, do es-
casso número de prelados que o assistiram e dos obstáculos
que vários soberanos puseram antes de permitir que os decre-
tos fossem promulgados em seus territórios, marcou o nasci-
mento da igreja católica moderna. Esta não era exatamente
igual à igreja medieval contra cujos costumes Lutero protes-
tou, mas era um novo fenômeno, produto em parte de uma
reação contra o protestantismo. Durante os próximos quatro
séculos, essa reação seria tal que a igreja romana se veria
impossibilitada a aceitar o fato de que muitos dos elementos da
reforma protestante, refutados em Trento, tinham profundas
raízes na tradição cristã. Como veremos mais adiante, talvez
seja essa a descoberta mais importante que o catolicismo
romano tem feito no século xx.



XIII
O Protestantismo

Espanhol
Coragem, camaradas! Esta é a hora

em que devemos nos mostrar
valentes soldados de Jesus Cristo.

Demos fiel testemunho de sua fé
diante dos homens e dentro de

poucas horas receberemos o
testemunho de sua aprovação

diante dos anjos!

Julianillo Fernandez

Nos capítulos anteriores tratamos principalmente daqueles
países em que o protestantismo conseguiu ganhar fortes raí-
zes: Alemanha, Suíça, Holanda, Inglaterra, etc. Houve outros
onde seu impacto foi menor, apesar de, também notável, e
que não temos discutido aqui por razões de falta de espaço.
Entre estes últimos devemos mencionar a Itália, Polónia, Hun-
gria, Rússia, Grécia e outros. Em certo sentido, a Espanha
também pertence a esta segunda categoria. A história do pro-
testantismo na Espanha é uma série de perseguições, reu-
niões clandestinas, mortes e exílios. Posteriormente, não res-
taram vestígios daquele antigo protestantismo que possam
assinalar-se com certeza. Porém, por outra parte, a história
daqueles antigos reformadores espanhóis, perseguidos, exila-
dos, torturados e mortos, é também um capítulo importante da
nossa, pois falamos o mesmo idioma (o espanhol). Por essa
razão, antes de deixar a "era dos reformadores" devemos dar
ao leitor pelo menos uma rápida olhadela nela.
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A história do protestantismo na Espanha está ainda por
ser escrita. Há numerosos ensaios e monografias sobre perso-
nagens ou fatos relacionados. Porém um movimento que foi
em sua maior parte clandestino é sempre difícil de se investi-
gar, pois freqüentemente se acha escondido em episódios que
o tempo e a falta de atenção têm-se encarregado de manchar.
Portanto, o que tentaremos fazer aqui não será narrar a histó-
ria do protestantismo espanhol, mas oferecer um pequeno
esboço dela, com alguns episódios que sirvam para dar ao
leitor uma idéia da fé e do heroísmo daqueles personagens
quase esquecidos.

Erasmismo, Reforma e Inquisição
Ao começar a "era dos reformadores", havia poucos

países na Europa onde o espírito reformador parecia ter maio-
res probabilidades de êxito que na Espanha. Erasmo tinha
cifrado nela suas esperanças de ver uma reforma segundo ele
a concebia. A obra de Isabel, a Católica, e de Cisneros tinha
dado frutos, e as reformas que eles tinham empreendido, ainda
que distassem muito de ser universais, iam abrindo o caminho.
O rei Carlos, neto de Isabel, era admirador do movimento
humanista, e se tinha feito rodear de vários conselheiros que
pertenciam a ele. Entre eles se achava seu secretário Alfonso
de Valdés, que o acompanhou à dieta de Worms. A universida-
de de Alcalá, e várias outras, tinham-se tornado em centros da
reforma.

Então surgiu a reforma luterana na Espanha, e a velha
reforma espanhola transformou-se numa contra-reforma. Co-
mo toda reação, essa contra-reforma começou a ter inimigos,
não só no protestantismo, como também nos erasmitas que
não estavam dispostos a ser tão extremistas quanto ela. O
resultado foi que muitos deles foram obrigados a abandonar o
país e impulsionados a tomar atitudes mais radicais com
respeito às questões religiosas que se debatiam.

Ao mesmo tempo, a Inquisição que até então tinha-se
ocupado principal mente dos supostos judaizantes e dos mou-
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Penitenciado da Inquisição, e01l1 SOIl "descrédito público"
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riscos falsamente convertidos, começou a dirigir sua atenção
para os "luteranos" (título que davam a toda pessoa que tomas-
se posições remotamente parecidas com as de Lutero).

Todo esse processo, sem dúvida, levou algum tempo.
Durante o reinado de Carlos V foram poucos os espanhóis que
se sentiram atraídos pelo protestantismo e a maioria deles
preferiu viver no exílio. No início do reinado de Felipe " as
autoridades se aperceberam de que as idéias "luteranas" (na
realidade quase todos os protestantes espanhóis eram mais
calvinistas que luteranos) tinham penetrado profundamente
no país. Foi então, como veremos mais adiante, que se desatou
a verdadeira perseguição.

Julgamento da Inquisição, na praça Real de Madrid (séc. XVII). Sob um toldo
que os cobre do Sol, o Rei, e os grandes personagens do reino. Numa das
escadarias à esquerda, os conselheiros da Inquisição. Nas da direita, os
acusados, cada um acompanhado por um "familiar da Inquisição". A frente,
à esquerda, o púlpito e o altar de onde se pregava e se dizia a missa. No
centro, os altares que se usavam para ler as sentenças, enquanto os acusa-
dos estavam de pé nas jaulas do centro. À direita, na frente, as efígies de
quatro hereges que seriam condenados em sua ausência.
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Cada ato de fé era precedido de uma procissão solene, na qual marchavam
nobres, prelados e condenedos.

A Reforma Mística e Humanista: João de Valdez
A João de Valdez, cujo irmão, Alfonso, era secretário do

imperador, cabe a honra de ter sido o primeiro autor "luterano"
em espanhol. Dizemos "luterano", porque foi esseo título que lhe
deram seus inimigos. Na realidade, a doutrina de Valdez nunca
teria sido aceita pelo Reformador de Wittenberg, pois Valdez
era um místico que combinava a larga tradição espanhola com
o humanismo no estilo de Erasmo.

Quando a Inquisição começou a suspeitar dele, e ficou
claro que seu irmão Alfonso não teria poder necessário para
defendê-lo, João de Valdez decidiu abandonar a Espanha e
refugiou-se em Nápoles, que também pertencia a Carlos V,
onde, porém, a Inquisição não teria o alcance que tinha na
Espanha. Ali passou o resto de seus dias dedicado à medita-
ção religiosa. Ao seu redor reuniu-se um círculo de aristocra-
tas que admiravam seus ensino. Visto que seu propósito,
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mais que reformar a igreja, era conseguir uma vida mais espiri-
tual e mais profunda para o indíviduo, Vaidez pôde evitar ser
condenado pelas autoridades eclesiásticas. Com sua morte,
sua discípula Giulia de Gonzaga continuou reunindo o grupo
fundado por ele, até que ela também morreu.

O próprio Valdez não parece ter sido verdadeiramente
protestante. Sua ênfase na vida do espírito, e às vezes em
posição contra, não só aos ritos externos, mas também ao
estudo das Escrituras, era muito distinta do que pregavam os
reformadores luteranos e calvinistas. Porém, em todo caso,
vários de seus discípulos, entre eles o famoso pregador Ber-
nardino de Ochino, general da ordem dos capuchinos,
tornaram-se protestantes, e tiveram que emigrar para a Itália.
O próprio Ochino teve uma carreira acidentada, pois depois de
tornar-se protestante e refuqiar-se em Genebra começou a
formular declarações contra a doutrina da Trindade, e a favor
do ensino de Servetto, e posteriormente viu-se obrigado a
partir para a Polónia, onde morreu anos depois, quando se
preparava para emigrar uma vez mais por questões doutrinais.

As Comunidades Protestantes da Espanha
O contato entre a Espanha, por uma parte, e a Alemanha e

os Países Baixos, por outra; não podia levar a outra coisa, se-
não à introdução do protestantismo na Península Ibérica.Em 1519
foram enviados à Espanha os primeiros escritos de Lutero, e
no ano seguinte foi traduzido para o espanhol seu comentário
sobre Gálatas. A partir daí e de maneira esporádica, continua-
ram infiltrando na Espanha, principalmente procedentes dos
Países Baixos, livros dessa índole. Visto que no principio' se
confundia a reforma que era pretendida por Erasmo com a que
tinha sido iniciada por Lutero, os livros luteranos foram popu-
lares nos círculos humanistas, e a Inquisição tomou medidas
para descobri-los e destruí-los. Porém, tudo isso não passa de
mera curiosidade ou, quanto mais, de desejos de que na Espa-
nha se começasse uma reforma parecida à que estava ocor-
rendo na Alemanha.

Até o fim do reinado de Carlos V já haviam sido fundadas
as primeiras comunidades ou igrejas protestantes, em Vallado-
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lid e em Sevilha. Mesmo assim não se tratava verdadeiramente
de gente que estivesse convencida de que era necessário
seguir as doutrinas de Lutero ou de Calvino, mas de membros
da igreja católica que sonhavam com sua reforma e que rece-
biam inspiração dos escritos protestantes.

Um dos principais promotores do protestantismo espa-
nhol foi Juliano Hernandez, conhecido devido a sua pequena
estatura como "Julianinho". Quando finalmente foi oprimido
pela Inquisição, comportou-se com singular valentia. Repeti-
damente foi levado à câmara de torturas, sem que pudessem
arrancar-lhe uma negação, nem o nome de seus companhei-
ros. Ao regressar a sua cela, depois de longas sessões de
suplício, diz-se que ia cantando:

Vencidos vão os freis, vencidos vão;
Corridos vão os lobos, corridos vão.

Ao ser levado para a fogueira depois de três anos de
prisão e torturas, pronunciou as palavras que temos citado no
início deste capítulo, e morreu de maneira exemplar.

Em Sevilha, o mais renomado pregador da catedral, o
doutor Constantino Ponce de la Fuente, fazia parte do círculo
que estudava as doutrinas protestantes. Além disso, nos arre-
dores da cidade, no convento de São Izidoro, em Santiponce,o
movimento reformador tinha chegado até o ponto que toda
vida monástica se reorganizou, para dar mais tempo ao estudo
das Escrituras e menos aos ritos tradicionais.

No fim de 1557e início de 1558,começou a haver indícios
de que a Inquisição se preparava para dar um rude golpe nos
círculos de inclinações protestantes. Em Valladolid, o movi-
mento havia infiltrado entre as freiras de Santa Clara e as
cistercienses de São Belém. Em Sevilha, tinha passado do
convento de Santiponce para outras casas vizinhas e abria
caminho por entre os leigos da comarca. Aqueles que criam
que o protestantismo era o pior mal que assolava o mundo
tinham que tomar medidas para sua destruição.

Alertados, os monges de São Isidoro reuniram-se para
discutir a situação e determinaram que cada qual ficasse livre
para seguir o rumo que melhor lhe convinha. Doze deles
decidiram partir por distintas rotas e reunirem-se no ano se-
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o púlpito de Constantino Ponce de la Fuente, em Sevilha.

guinte em Genebra. Assim o fizeram, e depois de longas e
diversas odisséias todos chegaram à cidade suíça. Entre os
refugiados sevilhanos se achavam João Pérez, Casiodoro de
Reina e Cipriano de Valera, personagens de grande importân-
da na história da Bíblia castelhana.
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Poucos dias depois da partida daqueles frades, aconte-
ceu a tormenta. Em Sevilha perto de oitocentas pessoas foram
levadas aos cárceres da Inquisição, e umas oitenta, em Valla-
dolid. Em Sevilha, o tumulto foi tal que a Inquisição foi obriga-
da a pôr guardas na ponte que separava seu castelo de Triana
da cidade, por temer que o povo tentasse libertar os presos.
Entre estes se encontrava Constantino Ponce de la Fuente,
pois os inquisidores descobriram inesperadamente algumas
de suas obras, conservadas em secreto, nas quais criticava as
doutrinas e práticas mais comuns do catolicismo de sua épo-
ca. Pouco depois foram dadas ordens para que noutras cida-
des se procedesse de igual maneira, e logo as prisões inquisi-
toriais nas principais cidades da Espanha estavam repletas de
acusados.

Os processos que se iniciaram então duraram muito tem-
po. Constantino morreu de desinteria num cárcere mal cuida-
do e osinquisidorestrataram de manchar sua memória dizen-
do que ele tinha se suicidado ingerindo vidro moído. Muitos
dos condenados confessaram sua "heresia", negando-a, e fo-
ram condenados a diversas penas. Porém, com a maioria,
deu-se um julgamento tão prolongado que muitos morreram
antes de receberem o veredito final.

O primeiro "ato de fé" contra os protestantes foi celebra-
do em Valladolid em 21 de maio de 1559, e nele quatorze
pessoas foram mortas, enquanto outras dezesseis foram casti-
gadas publicamente de maneiras distintas. No segundo, cele-
brado na mesma cidade no dia 8 de outubro do mesmo ano, os
mortos foram treze, e dezesseis os castigados de outra manei-
ra. Em Sevilha, onde o número de acusados era maior, o
primeiro ato de fé teve acontecimento em 24 de setembro, e
nele os condenados a morrer foram vinte e um. Entre eles
estavam quatro freis de São Isidoro, que tinham decidido per-
manecer ali enquanto seus irmãos partiam para Genebra. O
segundo ato de fé sevilhano aconteceu mais de um ano de-
pois, em 22 de dezembro de 1560,e nele morreram 14 pessoas,
entre as quais Julianinho Hernandez. A partir dai os atos de fé
se multiplicaram, e durante cada um dos próximos dez anos
houve pelo menos uma dúzia deles. Assim, o número dos
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Apesar de Constantino Ponce de la Fuente ter morrido nos cárceres da inquisi-
ção, sua Suma da Doutrina Cristã, publicada sem o nome do autor pelo
bispo Zumarraga, foi uma das primeiras obras impressas no Novo Mundo.
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condenados à morte por serem "luteranos" foi considerável. E
muito maior foi o dos que receberam penas menores, tais
como o confisco de bens, prisão perpétua, carregar "Descrédi-
to Público", etc. Porém, apesar disso, até o fim deste século, a
Inquisição foi obrigada a continuar buscando e condenando
os que persistiam em suas inclinações protestantes.

Os Protestantes Exilados
Diante da perseguição que os ameaçava constantemen-

te, foram muitos os protestantes espanhóis que decidiram
abandonar sua pátria e estabelecer-se em outros lugares. E
assim logo surgiram igrejas protestantes espanholas em Ambe-
res, Estrasburgo, Genebra, Hesse e Londres. Devido a instabi-
lidade política dos tempos, os membros de tais comunidades
viam-se às vezes, obrigados a emigrar de novo, como sucedeu
em Amberes quando o duque de Alba tomou a cidade.

A obra mais notável desses exilados foi a tradução da
Bíblia para o castelhano. Em 1543,em Amberes, Francisco de
Enzinas publicou sua versão do Novo Testamento, baseado
no texto grego de Erasmo. Era dedicada ao imperador Carlos
V, a quem Enzinas presenteou pessoalmente em Bruxelas. O
monarca lhe prometeu estudá-Ia, e a fez chegar a seu confes-
sor. O resultado foi que Enzinas foi encarcerado por fomentar
a heresia. Permaneceu quinze meses preso, até que um belo
dia, encontrou abertas as portas de sua cela e escapou.

Em 1556, João Pérez, um dos sevilhanos que tinham
fugido antes de ocorrer a perseguição, publicou sua versão do
Novo Testamento, e pouco depois a dos Salmos. Quando
morreu, em Paris. deixou toda sua herança para a publicação
de uma Bíblia castelhana.

Entretanto, o grande herói dessa empresa foi Casiodoro
de Reina. Do mesmo modo que seus companheiros de con-
vento, Casiodoro tinha chegado a Genebra fugindo dos rigo-
res da Inquisição, e logo começou a não sentir-se à vontade e
a dizer que Serveto tinha sido queimado "por falta de carida-



212 - A era dos reformadores

~·ê1&i·~~~M~ee~~~~~oo~~~oo
L. A"'_B I:B L I Â.

QV:E ES, LO S SA-·
OROS LIBROS DEL

V 1 E 1O Y N V E V O T E.
S T A M la N TO.

z)iJ?.dttbr;t.,JeI:DiO$1Jut'foUlJe1'f/MfJéttf4t'ttfittJífre. (P.40•
, fi, ..• -)~

A primeira edição da tradução de Casiodoro de Reina é conhecida como "A
Bíblia do Urso", pela razão da gravura que aparece na primeira página.



o Protestantismo Espanhol - 213

de", e que Genebra tinha-se transformado numa "nova Roma".
A partir daí viu-se obrigado a exilar-se repetidamente, em
Frankfurt, Londres, Amberes, etc. Depois de longas penúrias e
contratempos, pôde por fim ver publicada sua Bíblia em 1569.
Sua vida, que pudemos ver relatada aqui em poucas linhas, é
um dos capítulos mais dramáticos de toda a "era dos
reformadores".

Alguns anos mais tarde, em 1602, Cipriano de Valera
publicou a revisão da Bíblia de Casiodoro que chegou a ser a
versão das Escrituras mais usada entre os protestantes de
língua espanhola, até o século XX.

o mosteiro de São Isidoro, em Santiponco, de onde fugiram Casiodoro de
Reina, Cipriano de Valera e outros. Poder-so-ia dizer que este mosteiro foi o
berço da Biblia castelhana.



XIV
Uma Idade em

Convulsão
Deus é nosso refúgio e fortaleza,

socorro bem presente nas
tribulações. Portanto, não

temeremos ainda que a terra se
transtorne, e os montes se abalem

no seio dos mares; ainda que as
águas tumultuem e espumejem, e

na sua fúria os montes
estremeçam.

Salmo 46: 1 a 3

A era que acabamos de narrar foi uma das mais convulsi-
vas de toda história do cristianismo. Em POL'CO menos de um
século, o edifício da cristandade medieval começou a desmo-
ronar. O velho ideal de uma só igreja com o papa como
cabeça, que nunca tinha sido aceito no Oriente, perdeu tam-
bém sua vigência no Ocidente. A partir daí, o cristianismo
ocidental viu-se dividido em várias tradições que, apesar de
posteriormente, se aproximarem entre si, refletiam enormes
diferenças.

No começo do século XIV, apesar da corrupção que
existia na igreja e das muitas pessoas que se doíam por isso e
sonhavam com uma reforma, todos iam pensando que a igreja
era essencialmente uma e que essa unidade devia refletir em
sua estrutura e hierarquia. De fato, os principais reformadores
partiram dessa posição e foram poucos os que chegaram a
negá-Ia enfaticamente. Para os chefes do protestantismo, a
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unidade da igreja era uma de suas características essenciais e
portanto, ainda que momentaneamente fosse necessário
quebrá-Ia com o fim de ser fiéis ao ensino bíblico, essa mesma
fidelidade exigia que se continuasse fazendo todo o possível
por ter de volta a unidade perdida.

Também se dava por certo, no início da "era dos reforma-
dores", que um estado dividido por questões religiosas não
poderia subsistir. Desde pouco depois da conversão de Cons-
tantino, os cristãos tinham se acostumado a pensar, como
antes o haviam feito os pagãos, que um estado tinha que
se decidir por uma religião e que dentro dele todos tinham
que se submeter a ela. Com a única exceção dos judeus (e na
Espanha, os muçulmanos), os que viviam num estado cristão
deviam ser cristãos e fiéis filhos da igreja.

Este modo de entender a unidade nacional, ou a relação
entre a fé e o estado, foi a causa fundamental das repetidas
guerras religiosas que sacudiram todo o século XVI (etambém
o seguinte). Posteriormente, e em alguns lugares antes que
outros, foi-se chegando à conclusão que tal unidade de cren-
ças não era necessária para a segurança do estado, ou pelo
menos que, ainda que desejável, seu preço seria demasiado
elevado. Isto foi o que sucedeu, por exemplo na França, onde o
edito de Nantes pôde manifestar o fracasso da política anterior
que tratava de forçar a todos os franceses a aceitar a mesma
linha teológica. Com isso iniciou-se um amplo processo que
teria enormes conseqüências, pois pouco a pouco os diversos
estados da Europa foram obrigados a adotar uma política de
tolerância religiosa, na qual se permitia a existência de diver-
sas opiniões teológicas. Edai se passou à idéia, mais moderna,
do estado leigo, que foi deplorada por algumas igrejas, segun-
do veremos mais adiante, porém que era conseqüência da
diversidade que começou a manifestar-se no século XVI.

Também nesse século acabou de derrubar-se o sonho de
um império universal. O último imperador que, ainda que de
um modo bem limitado, pôde abrigar tais ilusões foi Carlos V.
A partir de então os chamados "imperadores" não foram mais
que reis da Alemanha, e ainda assim seu poder era um tanto
precário pelo seu caráter eletivo.
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Por fim, a idéia conciliarista também veio ao chão. Duran-
te várias décadas os reformadores estiveram esperançosos de
que um concílio universal lhes daria razão, e poria em ordem a
casa do papa. O que sucedeu foi total mente o contrário, pois o
papado pôs em ordem seus próprios assuntos e, quando por
fim se reuniu o Concílio de Trento, ficou claro que aquela
assembléia era um instrumento nas mãos dos papas e não um
verdadeiro tribunal internacional e imparcial.

~ necessário ter-se em mente tudo isso para compreen-
der a vida, os atos e a têmpera daqueles que viveram nessa
época, e nela foram fiéis ao mandado de seu Senhor. Tanto
entre os protestantes como entre os católicos houve gigantes,
comparáveis somente àqueles da que temos chamado "era
dos gigantes". Ao seu redor o mundo convulso se derrubava e
às vezes se agigantava (não se deve esquecer que, cronológica-
mente, a "era dos reformadores" coincidiu com a "era dos
conquistadores", que vamos narrar no próximo volume). Os

Como dizia Galileu, a Terra mesma se movia. O julgamento de Galileu.
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velhos pontos de apoio - papado, o Império, a tradição -
cambaleavam. Como dizia Galileu, a Terra mesma se movia.

As comoções sociais e políticas eram freqüentes. Ovelho
feudalismo ficou de lado, para dar passagem ao nascente
capitalismo. Numa época supostamente brilhante, foram co-
metidas terríveis atrocidades em nome do Crucificado. Eeram
cometidas com toda a sinceridade e absoluta convicção.

Tal foi a época em que viveram Lutero, Calvino, Knox,
Menno Simons e todos os demais reformadores de quem
temos tratado aqui. E o mais notável é a confiança que esses
reformadores tiveram na Palavra de Deus, não só para lhes dar
razão e vitória, mas também para produzir a reforma que a
igreja necessitava, e da qual eles não seriam mais que preâm-
bulo. Lutero e Calvino, por exemplo, sempre creram que o
poder da Palavra de Deus, era tal que, enquanto a igreja
romana continuasse a tê-Ia em seu seio, e por mais que se
negasse a escutá-Ia, sempre restava nela um "vestígio de igre-
ja" e esperavam o dia quando a velha igreja se voltaria para
ouvir essa Palavra e começasse a produzir reformas seme-
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A "Era da Reforma", por Wilhelm von Kaulbach.
Nesta pintura aparecem várias personagens que temos tratado neste volu-
me, assim como alguns que apareceram no volume anterior, e ainda outros que
discutiremos no seguinte.
Entre eles se destaca (1) Cristóvão Colombo, de pé diante do globo terrestre.
De perfil, atrás dele, Tomás Moore (2) e Cranmer (3).
No fundo e à esquerda, Galileu (4) e Copérnico (5). Isabel da Inglaterra (6) se
encontra de pé entre Cranmer e um grupo ao qual Calvino (17) distribui a
comunhão. Neste grupo estão, entre outros, Colignye Guilherme o Tacitur-
no. Entre Calvino e Lutero (8) está Zwinglio (9).
Mais à frente, apontando para Lutero, Melanchthon (10). E do outro lado,
também recebendo a comunhão, há um grupo de luteranos (11), entre os
quais Frederico o sábio.
A figura da frente, com as pernas e os braços cruzados, é Shakespeare (12),
acompanhado de Cervantes (13).
E mais atrás no mesmo grupo, com uma coroa de louros, Ulrico von Hutten
(14).
Sobre seu ombro se inclina o rosto de Bucero (15), enquanto todos parecem
escutar a Erasmo (16) que, de pé lhes fala. Por último, no canto superior
direito, Leonardo e Rafael (17), conversam.

Ihantes a que eles empreenderam. Foi tal confiança no poder
da Palavra, que lhes permitiu, em meioaessa idade convulsa, e
ainda quando suas vidas perigavam, continuar cantando e
vivendo o Salmo: "Portanto não temeremos ainda que a terra
se transforme, e os montes se abalem no seio dos mares".




