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Lição 1 | Sábado, 7 de outubro de 2017 

Lutero — o homem para o seu tempo 
Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele; mas o justo pela sua fé 
viverá (Habacuque 2:4). 

Zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo outro temor senão o de Deus, e não 
reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além das Escrituras Sagradas, 
Lutero foi o homem para o seu tempo; por meio dele, Deus efetuou uma grande obra 
para a reforma da igreja e o esclarecimento do mundo. — O grande conflito, p. 120. 

Estudo adicional: O grande conflito, pp. 120-144; 197-205 (capítulo 7: “A influência 
de um bom lar”; capítulo 11: “Os príncipes amparam a verdade”). 

 

Domingo, 1º de outubro 

1. LUTERO ENCONTRA A LUZ 

A. Que parábola ilustra a experiência de Martinho Lutero quando encontrou a 
Bíblia pela primeira vez? Mateus 13:44-46. 

Mt 13:44-46 — O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual 
certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende 
tudo o que tem e compra aquele campo. 45 O reino dos céus é também semelhante a 
um que negocia e procura boas pérolas; 46 e, tendo achado uma pérola de grande 
valor, vende tudo o que possui e a compra.  

Enquanto um dia examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu 
uma Bíblia escrita em latim. [...] Tinha ouvido porções dos evangelhos e epístolas, 
que eram lidas ao povo no culto público, e supunha que isso fosse a Escritura 
completa. Agora, pela primeira vez, olhava para o todo da Palavra de Deus. Com um 
misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas. Pulso acelerado e 
coração palpitante, lia por si mesmo as palavras de vida. — O grande conflito, p. 122. 

B. Que efeito o estudo mais aprofundado da Palavra exerceu sobre Lutero? 
Salmos 119:130; Jeremias 15:16. 

Sl 119:130 — A revelação das Tuas palavras esclarece e dá entendimento aos 
simples. 

Jr 15:16 — Achadas as Tuas palavras, logo as comi; as Tuas palavras me foram gozo 
e alegria para o coração, pois pelo Teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos 
Exércitos. 

Quem experimenta o amor de Cristo terá cada vez mais anseio por ele, e não buscará 
mais nada. As riquezas, as honras e os prazeres do mundo não o atrairão. O clamor 
constante de seu coração será: “mais de Ti”. — O Desejado de Todas as Nações, p. 
187. 

 

Segunda-feira, 2 de outubro 

2. A LUZ PENETRA AS TREVAS 
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A. Ao estudar posteriormente sua Bíblia, que convicção Lutero sentiu a 
respeito de sua própria vida? Isaías 6:5. 

Is 6:5 — Então, disse eu: ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios 
impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, 
o Senhor dos Exércitos! 

Anjos celestiais estavam ao seu lado [de Lutero], e raios de luz vindos do trono de 
Deus traziam-lhe à compreensão os tesouros da verdade. Sempre temera ofender a 
Deus, mas agora a profunda convicção de seu estado pecaminoso apoderou-se dele 
como nunca. 

Um desejo ardente de se achar livre do pecado e encontrar paz com Deus levou-o 
afinal a entrar para um mosteiro e dedicar-se à vida monástica. — O grande conflito, 
pp. 122 e 123. 

B. Enquanto Lutero procurava encontrar perdão e paz através de penosos 
atos de penitência, o que Deus estava tentando ensinar-lhe? 1 Timóteo 1:15. 

1 Tm 1:15 — Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao 
mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 

O piedoso Staupitz abriu a Palavra de Deus à mente de Lutero, mandando-lhe que 
não mais olhasse para si mesmo, que cessasse a contemplação do castigo infinito 
pela violação da Lei de Deus e olhasse a Jesus, seu Salvador que perdoa os pecados. 
“Em vez de torturar-se por causa de seus pecados, jogue-se nos braços do Redentor. 
Confie nEle, na justiça de Sua vida, na expiação de Sua morte. [...] Ouça o Filho de 
Deus. Ele Se fez homem para dar a você a certeza do favor divino”. “Ame Aquele que 
primeiro o amou”. — Ibidem, pp. 123 e 124. 

C. Ao subir a escada de Pilatos de joelhos, que verdade bíblica central 
tornou-se clara para Lutero? Romanos 1:17. 

Rm 1:17 — Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como 
está escrito: O justo viverá pela fé. 

Por um decreto recente, fora prometida pelo papa certa indulgência1 a todos os que 
subissem de joelhos a “escada de Pilatos”, que acreditava-se ter sido usada por nosso 
Salvador para descer do tribunal romano, e miraculosamente transportada de 
Jerusalém para Roma. Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus, 
quando de súbito uma voz semelhante a trovão pareceu dizer-lhe: “O justo viverá da 
fé” (Romanos 1:17). Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, 
envergonhado e horrorizado. Esse texto nunca perdeu a força sobre sua alma. Desde 
aquele tempo, viu mais claramente do que nunca a falsidade de se confiar nas obras 
humanas para a salvação, e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. — 
Ibidem, p. 125. 

 

Terça-feira, 3 de outubro 

3. SALVO PELA GRAÇA, MEDIANTE A FÉ 

                                           
1 Indulgência: Disposição da parte da Igreja Católica Medieval para perdoar culpas ou erros; clemência, misericórdia; absolvição 
de pena, ofensa ou dívida; desculpa, perdão. 
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A. Quando, em 1517, Lutero publicou as suas Noventa e Cinco Teses contra o 
poder das indulgências2, como ele ensinou que nossas obras não podem 
expiar o pecado? Gálatas 2:16; Atos 20:21. 

Gl 2:16 — Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da Lei, e sim 
mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que 
fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da Lei, pois por obras da Lei 
ninguém será justificado. 

At 20:21 — Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com 
Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 

Lutero [...] expôs ao povo o caráter ofensivo do pecado, ensinando-lhes ser 
impossível ao homem, por suas próprias obras, diminuir as culpas ou fugir ao castigo. 
Nada, a não ser o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo, pode salvar o 
pecador. A graça de Cristo não pode ser comprada; é dom gratuito. Ele aconselhava o 
povo a não comprar indulgências, mas a olhar com fé para um Redentor crucificado. 
Relatou sua própria experiência penosa ao procurar inutilmente obter salvação se 
humilhando e penitenciando, e afirmou a seus ouvintes que foi olhando fora de si 
mesmo e crendo em Cristo que encontrara paz e alegria. — O grande conflito, p. 129. 

B. Como unicamente somos salvos do pecado, e por quem? Romanos 1:16; 
Efésios 2:8-10. 

Rm 1:16 — Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a 
salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 

Ef 2:8-10 — Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é 
dom de Deus; 9 não de obras, para que ninguém se glorie. 10 Pois somos feitura 
dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou 
para que andássemos nelas. 

Essas teses [de Lutero] mostravam que o poder de conceder o perdão do pecado e 
resgatar [a alma] de sua condenação jamais fora confiado ao papa ou a qualquer 
outro homem. [...] Mostrou-se também, claramente, que o evangelho de Cristo é o 
mais valioso tesouro da igreja, e que a graça de Deus, nele revelada, é livremente 
concedida a todos os que a buscam com arrependimento e fé. — Ibidem, p. 130. 

C. De quem obtemos uma fé salvadora em Jesus, e como podemos 
experimentar seu crescimento? Romanos 10:9; Lucas 17:5. 

Rm 10:9 — Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, 
creres que Deus O ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 

Lc 17:5 — Então, disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. 

A fé que nos permite receber os dons de Deus é em si mesma um dom, do qual 
alguma medida é dada a cada ser humano. Cresce  ao passo que é exercitada na 
assimilação da Palavra de Deus. Para fortalecer a fé, devemos, muitas vezes, colocá-
la em contato com a Palavra. — Educação, p. 253. 

                                           
2 Indulgência: Neste caso, perdão e cancelamento de culpas passadas que a igreja medieval concedia àqueles que pagavam por 
essa bênção ou quando o papa precisava de soldados para as cruzadas, no século 11. 
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Ora, irmãos, vocês se educaram tanto em dúvidas e suspeitas que têm de reeducar 
sua alma na área da fé. Precisam falar de fé, viver pela fé e agir pela fé, para que 
experimentem um aumento da fé. — Fé e obras, p. 78. 

 

Quarta-feira, 4 de outubro 

4. AS ESCRITURAS — O FUNDAMENTO DA NOSSA FÉ 

A. Que atitude de Lutero em relação à autoridade das Escrituras tornou-se o 
princípio vital da Reforma Protestante? Colossenses 2:8; Isaías 8:20. 

Cl 2:8 — Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, 
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo 
Cristo. 

Is 8:20 — À Lei e ao Testemunho! Se eles não falarem desta maneira, jamais verão 
a alva. 

[Lutero] declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas 
senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Essas palavras 
feriram o próprio fundamento da supremacia papal. Continham o princípio vital da 
Reforma. — O grande conflito, p. 126. 

B. Em 1529, num esforço para opor-se ao efeito dos ensinamentos de Lutero, 
o imperador alemão elaborou um decreto que acabaria com a liberdade 
religiosa e restauraria a autoridade da Igreja Católica Romana. Que dois 
princípios contidos no Protesto dos Príncipes da Alemanha, um documento 
contrário a esse decreto, constituem a essência do protestantismo? Atos 
4:18-20; 5:28 e 29; Mateus 15:8 e 9. 

At 4:18-20 — Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem 
ensinassem em o nome de Jesus. 19 Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é 
justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus; 20 pois nós não 
podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. 

At 5:28 e 29 — Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinásseis 
nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar 
sobre nós o sangue desse homem. 29 Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, 
disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 

Mt 15:8 e 9 — Este povo honra-Me com os seus lábios, mas o seu coração está longe 
de Mim. 9 Mas em vão Me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos 
homens. 

“Os princípios contidos nesse célebre protesto [...] constituem a própria essência do 
protestantismo. Ora, esse protesto se opõe a dois abusos do homem em matéria de 
fé: o primeiro é a interferência da autoridade civil, e o segundo, a autoridade 
arbitrária da igreja. Em lugar desses abusos, coloca o protestantismo o poder da 
consciência acima das leis humanas, e a autoridade da Palavra de Deus acima da 
igreja visível. Em primeiro lugar, rejeita a intromissão do poder civil em assuntos 
divinos, e diz [juntamente] com os profetas e apóstolos: ‘Mais importa obedecer a 
Deus do que aos homens’. Na presença da coroa de Carlos V, [o Protesto dos 
Príncipes] ergue a coroa de Jesus Cristo. Mas vai mais longe: firma o princípio de que 
todo o ensino humano deve subordinar-se aos oráculos de Deus”. — D’Aubigné, vol. 
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13, cap. 6. Os protestantes haviam, além disso, afirmado seu direito de livremente 
pronunciar suas convicções sobre a verdade. Não haveriam de crer e obedecer 
somente, mas também ensinar o que a Palavra de Deus apresenta, e negavam ao 
padre ou ao juiz o direito de intervir. O Protesto de Espira foi um testemunho solene 
contra a intolerância religiosa, e uma afirmação do direito de todos os homens de 
adorarem a Deus de acordo com as orientações de sua própria consciência. [...] 

A maneira de Satanás agir contra Deus e Sua Palavra não mudou. Ele ainda se opõe a 
que sejam as Escrituras adotadas como guia da vida, tanto quanto o fez no século 16. 
Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos, e há 
necessidade de uma volta ao grande princípio protestante — a Bíblia, e a Bíblia só, 
como regra de fé e prática. — Ibidem, pp. 204 e 205.  

 

Quinta-feira, 5 de outubro 

5. A PALAVRA TRAZ VIDA À ALMA 

A. O que a Palavra de Deus faz por aqueles que a ouvem ou leem? Salmos 
119:103 e 104. 

Sl 119:103 e 104 — Oh! Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar! Mais 
doces do que o mel à minha boca. 104 Pelos Teus mandamentos alcancei 
entendimento; pelo que aborreço todo falso caminho. 

B. Como o ensino de Lutero sobre a Palavra de Deus afetou as pessoas que o 
ouviam? Romanos 10:17; Hebreus 4:12. 

Rm 10:17 — De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 

Hb 4:12 — Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que 
qualquer espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma, e do espírito, e das 
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 

A Palavra de Deus, pela qual Lutero testava toda doutrina e qualquer exigência, era 
semelhante a uma espada de dois gumes3, abrindo caminho ao coração do povo. Por 
toda parte se despertava o desejo de progresso espiritual. Fazia séculos que não se 
via de modo tão generalizado a fome e a sede de justiça. Os olhos do povo há tanto 
tempo voltados para rituais humanos e intercessores terrestres, voltavam-se agora, 
em arrependimento e fé, para Cristo e Este crucificado. — O grande conflito, p. 133. 

C. O que acontecerá quando estudarmos a Palavra de Deus e a ela 
obedecermos? João 17:17. 

Jo 17:17 — Santifica-os na verdade; a Tua palavra é a verdade. 

As Escrituras são o grande condutor na transformação do caráter. [...] Estudada e 
obedecida, a Palavra de Deus age na alma, dominando toda característica não 
santificada. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, e a fé que brota no 
coração atua por amor a Cristo, identificando-nos em corpo, alma e espírito com a 
própria imagem dEle. Então Deus pode nos usar para fazer Sua vontade. O poder a 
nós concedido atua do interior para o exterior, levando-nos a transmitir a outros a 
verdade que nos foi comunicada. — Parábolas de Jesus, p. 100. 

                                           
3 Gume: Fio; dois gumes = dois fios. 
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Sexta feira, 6 de outubro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Qual foi a reação de Lutero ao encontrar uma Bíblia pela primeira vez? 

2. Que engano ficou claro para Lutero ao subir a escada de Pilatos? 

3. Qual é o único meio de um pecador ser salvo? 

4. Como podemos continuar a manter a essência do Protestantismo hoje? 

5. Que papel têm as Escrituras na transformação do caráter? 


