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Resumo: 
Este artigo demonstra que a Reforma Protestante, que começou no Sacro Império 
Germânico, se expandiu além da Europa Central e chegou à Península Ibérica, à 
época da expansão marítima. Para demonstrar isso, este artigo analisa a fonte Diálogo 
de Doutrina Cristã, publicada em castelhano, em 1529, por Juan de Valdez [1509-
1541]. Primeiro, foi feita a apresentação do conceito de Reforma Protestante e sua 
expansão pela Europa, em diálogo com a historiografia. Depois, apresentou-se a 
vida do teólogo espanhol Juan de Valdez. Na terceira parte, demonstrou-se como a 
teologia luterana está presente na obra de Juan de Valdez. As considerações finais 
encerram confirmando a presença protestante entre os ibéricos.  
Palavras-chave:  
Reforma Protestante; Península Ibérica; Século XVI; Juan de Valdez; Diálogo de 
Doutrina Cristã. 
 
Abstract: 
This article demonstrates that the Protestant Reformation that began in the Holy 
German Empire expanded beyond Central Europe and arrived in the Iberian 
Peninsula at the time of the maritime expansion. To demonstrate this, this article 
analyzes the source Dialogue of Christian Doctrine, published in Castilian in 1529, 
by Juan de Valdez [1509-1541]. First, the presentation of the concept of Protestant 
Reformation and its expansion through Europe was made in dialogue with 
historiography. Then came the life of the Spanish theologian Juan de Valdez. In the 
third part, it was demonstrated how the Lutheran theology is present in the work of 
Juan de Valdez. The final considerations conclude confirming the Protestant 
presence among the Iberians. 
Keywords:  
Protestant Reformation; Iberian Peninsula; Century XVI; Juan de Valdez; Christian 
Doctrine Dialogue. 
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1. Introdução 
 
 A historiografia denomina como Reforma Protestante os eventos que 
dividiram a Cristandade ocidental no século XVI, os quais tiveram início quando o 
monge agostiniano Martinho Lutero [1483-1546] divulgou – não se sabe se ele 
“pregou na porta da igreja” - seu primeiro texto, as 95 teses, contra algumas práticas 
da igreja instituída, principalmente a doutrina das indulgências. Isso ocorreu na 
cidade de Wittenberg, Saxônia, na atual Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Foi, 
portanto, um evento paralelo àquele que a historiografia denomina como Grandes 
Navegações, ou, também, expansão marítima, momento decisivo para a história 
ibérica: “O horizonte geográfico ampliou-se de maneira ilimitada; a consciência de 
terras mais vastas e mais populosas do que a Europa, ricas de produtos valiosos e de 
civilizações até então ignoradas subverteu muitas ideias tradicionais” (Zagheni, 1999: 
18). Conforme explica Elton, “a Reforma dependeu da presença [...] de Carlos V” 
(Elton, 1982: 29) e, sobre ele, informa que governava um império que “compreendia 
a maior parte da Europa ocidental e central e começava a incluir a maior parte do 
recém-descoberto Novo Mundo” (Elton, 1982: 29). E, adiante: “Em 1516, o avô 
Fernando de Aragão deixou-lhe em testamento a coroa de Aragão [...] assim como a 
regência [...] de Castela, com as suas conquistas americanas” (Elton, 1982: 29). 
Portanto, no século XVI europeu, enquanto a Reforma Protestante ampliava o 
horizonte religioso, a expansão marítima ampliava o horizonte geográfico.  

 Há muitos temas para se aprofundar em pesquisas sobre a Reforma 
Protestante. Um deles é o da inserção dos luteranos na Península Ibérica. Para 
entendermos isso, antes, é preciso explicar também que o conceito de Reforma 
Protestante, por sua vez, não deve ser entendido no singular, já que foram diversas 
ações e reformadores que disputaram entre si no período. Foi a historiografia alemã, 
porém, que privilegiou a ação de Martinho Lutero e, portanto, a Reforma Luterana. 
Junto com a reforma de Lutero existiram as de Zwínglio, Müntzer e Knox, entre 
outras. Portanto, Reforma Protestante e Reforma Luterana não são sinônimos. Os 
luteranos são um dos ramos da Reforma Protestante. Eles terão especial atenção 
neste, posto que as ideias questionadoras que penetraram no solo ibérico, no século 
XVI, estavam mais próximas, entre os protestantes, da pregação luterana.  

 Geralmente a historiografia divide os movimentos reformadores entre, de 
um lado, aqueles que foram realizados com apoio oficial e, de outro lado, aqueles 
que foram denominadas de radicais. Ao mesmo tempo, além de uma divisão 
baseada nas ideias teológicas, elas também acompanham uma divisão geográfica. Do 
lado daqueles movimentos que tiveram algum tipo de apoio de governantes, 
encontram-se o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. O luteranismo teve 
início na cidade de Wittenberg, ao norte do Sacro Império Germânico, e se 
expandiu, principalmente, para a região norte, chegando a reinos como os da 
Dinamarca e Suécia. O calvinismo ficou centrado na Suíça e se expandiu, entre 
outros territórios, para a França, onde seus adeptos ficaram conhecidos como 
huguenotes. Já a Reforma Anglicana concentrou-se na Inglaterra. No segundo 
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grupo, entre os radicais, estão os anabatistas. Eles tiveram início na região da Suíça e 
se expandiram, tanto para o norte, como para o leste, principalmente na região do 
Tirol e Morávia. Dessa forma, do ponto de vista da expansão geográfica da Reforma 
Protestante, como demonstraremos neste texto, as aproximações com a teologia 
pregada pelos reformadores na Península Ibérica dizem respeito, mais precisamente, 
à pregação luterana. Desconhecemos, no século XVI, o contato da Espanha, ou de 
Portugal, com alguma teologia da ala radical. Independentemente das subdivisões da 
Reforma Protestante – tema importante, mas não o foco neste artigo, fato é que as 
obras historiográficas mais divulgadas, principalmente em língua portuguesa, focam 
os estudos sobre a Reforma Protestante predominantemente na região central da 
Europa, tendo o luteranismo e o calvinismo como protagonistas, desprezando, 
portanto, tanto a expansão para as demais regiões, como os agentes menos 
conhecidos.  

 Existe um padrão nas obras historiográficas divulgadas no Brasil, 
principalmente entre os principais manuais – Lucien Febvre, Pierre Chaunu e Jean 
Delumeau - de se explicar a Reforma Protestante da seguinte maneira: inicia-se com 
a pregação de Martinho Lutero em Wittenberg, na atual Alemanha. Esses manuais 
partem das 95 teses, da vida de Lutero e das suas principais ideias teológicas e 
políticas. Em seguida, apresenta-se João Calvino [1509-1564], em Genebra, na atual 
Suíça. Sobre ele é ressaltada a sua defesa da doutrina da predestinação. Parte-se para 
a ruptura que Henrique VIII [1491-1547], um Tudor, causou na Inglaterra, ao criar 
uma Igreja Nacional, em 1534. Em seguida, geralmente, trata-se da expansão da 
Reforma, falando do seu desenvolvimento em regiões onde hoje se situam a França 
– e aí se destaca o massacre da Noite de São Bartolomeu entre 23 e 24 de agosto de 
1572; a aceitação da Holanda – principalmente dos movimentos radicais, e a 
aceitação das ideias luteranas e calvinistas, respectivamente pelas monarquias da 
Dinamarca e da Escócia. Por fim, somente quando se fala da Reforma Católica é 
que aparece a Espanha, demonstrando a importância que essa região teve nas ações 
que buscavam deter o avanço do protestantismo. 

 Esse é o caso, por exemplo, do livro de Martin Dreher, que afirma: “as 
origens da Reforma católica encontram-se na Espanha. São anteriores à Reforma de 
Lutero e mostram peculiaridades inerentes à Espanha” (Dreher, 1996: 118). O livro 
de Elton, A Europa durante a Reforma, de 1982, é provavelmente a obra sobre a 
Reforma Protestante mais divulgada na Península Ibérica. Em seu capítulo 5 lê-se 
como título Fora da Alemanha. Ou seja, além de também privilegiar a região central, 
não faz um estudo sistemático e profundo da Reforma Protestante na Espanha. 
Antes, apenas explica quais teriam sido os motivos da Reforma não ter encontrado 
na Península Ibérica o mesmo espaço que encontrou no Sacro Império Germânico. 
Semelhantemente faz Quentin Skinner quando em, As fundações do pensamento político 
moderno, 1996, no capítulo A difusão do luteranismo, ignora o mundo ibérico, dando 
visibilidade a ele no capítulo da então denominada Contrarreforma. Por fim, para 
citar um manual mais recente, a obra de Paulo Miceli, História Moderna, 2013, que na 
subdivisão A Reforma fora da Alemanha, só apresenta Suíça e França.  
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 De fato, foi na região do Sacro Império Germânico que a Reforma 
Protestante floresceu, região onde hoje se situam principalmente a Alemanha, a 
Suíça e a Holanda. Dessa forma, uma análise superficial, como discutimos acima, 
pode levar o pesquisador a entender que a Reforma Protestante não penetrou na 
Península Ibérica no século XVI, ou que a hegemonia católica nunca esteve 
ameaçada ali. Porém, Gonzalez informa que já em 1519 “foram enviados à Espanha 
os primeiros escritos de Lutero, e no ano seguinte foi traduzido para o espanhol seu 
comentário sobre Gálatas” (Gonzalez, 1995: 206). Além disso, “até o fim do reinado 
de Carlos V já haviam sido fundadas as primeiras comunidades ou igrejas 
protestantes, em Valladolid e em Sevilha” (Gonzalez, 1995: 206). Ou seja, a 
dominação católica na Península Ibérica não foi totalmente hegemônica no século 
XVI. Houve uma presença protestante, ainda que numericamente pequena. 

Em outros trabalhos anteriormente publicados, explicamos que o conceito 
de protestantismo para se referir ao movimento questionador da Igreja Católica no 
século XVI surgiu - como quase sempre acontece com os conceitos rotulantes - de 
forma espontânea. Foi na dieta de Worms, em 1521, quando Martinho Lutero foi 
oficialmente condenado como um herege perigoso. As dietas, do alemão reichstag, 
eram as assembleias políticas do Sacro-Império Romano Germânico. Desde 1521, 
portanto, todos os príncipes que apoiassem Lutero seriam condenados. O 
imperador Carlos V [1500-1558] – que, pelo cargo, tinha a responsabilidade de 
defender a Cristandade - estava ocupado com outras questões, não teve como 
fiscalizar plenamente a execução desse decreto, que foi desobedecido por alguns 
príncipes luteranos até 1526, quando príncipes católicos exigiram seu cumprimento. 

 
 Após a segunda dieta de Espira, em 1529, seis príncipes alemães que tinham 

adotado o luteranismo como a nova religião de seus territórios deram entrada em 
um processo formal contra a proibição imperial dos príncipes apoiarem Lutero. Foi 
por esse protesto que eles ficaram conhecidos como protestantes. A Igreja Católica, 
aos poucos, passou a usar o termo para designar todos os seguidores das novas 
ideias, primeiramente para se referir aos luteranos, mas, em seguida, também 
agrupou no mesmo termo os demais questionadores do período. Os próprios líderes 
questionadores contemporâneos de Lutero não se viam como pertencentes a um 
mesmo movimento. Projetar nas lutas religiosas do século XVI a uniformidade 
construída posteriormente pela historiografia é anacrônico.  

 
O conceito de protestante só passou a ser usado pelos próprios 

questionadores a partir da reação católica, quando eles viram que seria necessário 
ignorar, em parte, suas diferenças doutrinárias para enfrentarem uma ameaça 
comum. O termo serviu de elo para unir os diferentes movimentos questionadores 
da Igreja Católica espalhados pela Europa naquele momento – mas os oficiais, 
luteranos, calvinistas e anglicanos, e não os radicais – e, até hoje, é usado justamente 
para tentar unir um grupo tão heterogêneo. 
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 Valladolid e Sevilha foram os dois principais focos de comunidades 
protestantes espanholas no século XVI. À época, eram cidades mais importantes 
que Madri, pela influência política e econômica que exerciam. Essas cidades tiveram, 
no mesmo período, forte influência do humanismo. Além disso, se pensarmos em 
todo o território da Península Ibérica, não se pode descartar que a região abriga o 
que foi o reino de Navarra. Na atualidade, uma província homônima da Espanha 
que, no século XVI, fora governada pelo protestante Henrique IV [1553-1610], um 
Bourbon calvinista, conhecido como Henrique de Navarra. Porém, não se pode 
sustentar que as ideias questionadoras da religião estabelecida estavam centradas 
exclusivamente no debate humanista. Elas transcenderam o debate intelectual 
humanista e abarcaram, também, questionamentos doutrinários, como aqueles que 
os luteranos, e o próprio Lutero, pregavam na região da atual Alemanha. 

 Do ponto de vista individual, muitos foram os teólogos que propagaram 
ideias próximas daquelas dos protestantes alemães na região da Península Ibérica. 
Francisco de Enzinas [1518-1552] foi para Wittenberg estudar a teologia luterana e 
traduziu o Novo Testamento para o Castelhano em 1543. A Bíblia toda em 
Castelhano – versão Reina-Valera, usada até hoje – foi produzida em 1569 por 
ibéricos em Basileia, na Suíça. Casiodoro de Reina [1520-1594] e Julián Hernández 
[?-1560] foram perseguidos pela Inquisição por “traficarem” livros luteranos em 
Sevilha. O próprio pároco da catedral de Sevilha, Constantino Ponce de La Fuente 
[1502-1560], aderiu ao protestantismo luterano [Castro, 1831]. Vários foram os 
nomes de religiosos ibéricos que, em meio à agitação do século XVI, deixaram o 
catolicismo para adotar as ideias, ora de Lutero, ora de Calvino. Um dos mais 
pesquisados até o momento, por exemplo, tem sido o médico Miguel de Serveto 
[1511-1553].  

 É fato que a Reforma Protestante não penetrou na Península Ibérica com o 
mesmo sucesso que se desenvolveu no Sacro Império Germânico ou na Grã-
Bretanha. Hoje, segundo dados de 2018 do Centro de Investigaciones Sociológicas 
da Espanha, o protestantismo espanhol é visto como uma minoria, tal qual o Islã, 
praticado por menos de 1 milhão de pessoas, constituído na sua maioria de 
imigrantes. Por outro lado, também é fato que o contato da Espanha com o 
protestantismo, no período, não foi nulo, inexistente ou insignificante. Para 
demonstrarmos isso nesta pesquisa, especificamente, recortamos a análise da obra 
de Juan de Valdez [1509-1541], Diálogo de Doutrina Cristã, pela proximidade das suas 
ideias com as do protestantismo luterano. 

 Para entendermos melhor, é preciso uma nota introdutória sobre esse gênero 
literário. Os catecismos eram exposições simplificadas de teologia básica, geralmente 
compostos no formato de perguntas e respostas, que os sacerdotes usavam em sua 
prática pastoral cotidiana para doutrinar o povo. Segundo a pesquisadora Cândida 
Barros, “o catecismo, como um gênero textual destinado às crianças e aos adultos 
não letrados, não foi uma criação do século XVI, mas foi certamente nesse século 
que esse tipo de obra foi difundido” (Barros, 2008: 2). Tanto é que foi cunhada a 
expressão “século de ouro e de sangue” para marcar tanto o sucesso como os 
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perigos enfrentados pelos seus autores. Por um lado, “século de ouro porque foi o 
período em que o catecismo foi um gênero literário prestigiado pelos principais 
teólogos católicos ou protestantes para difundir suas ideias” (Barros, 2008: 2) e 
século de sangue porque “muito dos seus autores tiveram que se explicar perante a 
Inquisição” (Barros, 2008: 2). Conforme Lindberg, “contando com ampla 
popularidade, esses catecismos eram traduzidos do latim para as línguas vernáculas e 
refletiam, nesse processo, as necessidades espirituais do povo” (Lindberg, 2001: 82).  

 

1. Juan de Valdéz  

 

 Juan de Valdéz nasceu em 1509 em Cuenca – uma cidade espanhola entre os 
rios Júcar e Huecar – e, como vários intelectuais da época, identificava-se com as 
ideias humanistas. Porém, como veremos, suas ideias aproximam-se, além do 
humanismo, com a pregação reformada. Ele era irmão de Alfonso de Valdéz, que 
fazia parte da corte do imperador Carlos V. Em 1529, Juan de Valdéz publicou 
Diálogo de Doutrina Cristã - Diálogo de Doctrina Christiana em Espanhol - que causou 
sua perseguição pela Inquisição, à qual ele conseguiu escapar porque fugiu para 
Nápoles.  Ele foi chamado de luterano pelos inimigos, apesar de que provavelmente 
ele mesmo não se denominava de luterano, tanto porque não concordava 
plenamente com o reformador de Wittenberg, tanto porque os seguidores de Lutero 
não se denominavam assim. Os seguidores das doutrinas luteranas se chamavam de 
evangélicos e o termo luteranos foi criado pelos católicos. O fato de não concordar 
plenamente com Lutero – o que seria praticamente impossível - também não o faz 
menos protestante, já que a difusão da Reforma foi justamente porque os principais 
líderes não concordaram entre si, razão do surgimento de vários grupos diferentes 
que surgiram. Até hoje a identidade do protestantismo é justamente o fato de não 
ter uma identidade única ou controle central, como a Igreja Católica. O principal elo 
que os unia – como hoje em dia também - talvez tenha sido justamente a 
proeminência que deram à Bíblia como único livro sagrado a orientá-los, já que 
todos justificaram seus dogmas em suas interpretações das escrituras sagradas. 

 Em 1506, após o falecimento da rainha Isabel de Castela, Carlos Habsburgo 
assumiu o trono, se tornando Carlos I da Espanha e V do Sacro Império 
Germânico. Uma das famílias que viviam na corte de Carlos V eram os Valdez, 
entre eles, dois irmãos: Alfonso e Juan. Segundo Guarin, Alfonso “chegou a ser 
secretário de Carlos I, desenvolvendo um papel muito importante nas delicadas 
negociações entre o papa Clemente II e o imperador” (Guarin, 2019: 31). Segundo 
Roca, durante o século XVI, o objetivo dos humanistas espanhóis era ganhar 
posições na nova sociedade e, “visto a falta de assessores adequados nos meios 
políticos e educativos, os humanistas assumiram essa tarefa” (Roca, 2006: 87). 
Então, os humanistas ensinavam a realeza cortesã com base no pressuposto de que 
“os príncipes deviam ser educados como representantes legítimos de Deus na terra, 
cujo fim era o bem comum dos súditos, e não o uso indevido dos recursos do 
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Estado para seus propósitos e interesses pessoais” [Roca, 2006: 87]. Ou seja, em 
busca de construir um Estado ideal, os humanistas visavam tanto à formação cristã 
por excelência do príncipe, tanto como buscavam instruir o povo em geral contra 
abuso dos príncipes imperfeitos. Nesse contexto que foram escritos os catecismos 
políticos com bases teológicas. 

 Valdez escreveu Diálogo de Doutrina Cristã em castelhano, e não em latim, para 
alcançar um público maior, como faziam os luteranos no Sacro Império Germânico. 
Foi o primeiro e mais importante trabalho intelectual produzido por ele. Segundo 
Guarin, foi o único livro publicado durante a vida do autor e “o primeiro livro 
protestante espanhol impresso na Espanha” (Guarin, 2019: 120). O único exemplar 
da primeira edição está conservado na Biblioteca Nacional de Lisboa. O que nós 
utilizamos como fonte nesta pesquisa foi a edição de 2012. Trata-se de uma obra 
literária em que três cristãos conversam sobre a doutrina cristã: um arcebispo 
intelectual, um padre ignorante que deseja aprender mais sobre a Bíblia e um leigo, 
Eusébio, que vai apresentando suas dúvidas ao arcebispo, que as explica para ele e 
para o padre. A escolha dessa obra para a demonstração do pensamento protestante 
de Juan de Valdéz se deu pela sua importância, por ter sido escrita na Espanha e, 
também, porque Massimo Firpo (2015) deixou claro que não houve uma mudança 
desse pensamento nas obras posteriores. Através da obra de Massimo Firpo é 
possível afirmar com certo grau de certeza que, pela teologia defendida, Juan de 
Valdez permaneceu um protestante até sua morte.  

 Com essa obra, Valdez foi um dos pioneiros no florescimento das línguas 
vernáculas na Península Ibérica (Guarin, 2019: 18). Segundo Roca, é o “primeiro 
tratado filológico da língua castelhana” (Roca, 2006: 93). A primeira ideia teológica 
de Valdez em acordo com Lutero é a doutrina da Bíblia como única fonte de 
autoridade. Ela é a base de seu livro. Mas, além disso, é possível verificar várias 
ideias em comum entre ele e Lutero. Um dos lemas da Reforma Luterana foi a 
doutrina da Sola Scriptura. Sobre ela, Juan de Valdez escreveu que “a base da vida do 
cristão deve ser a Lei de Deus, que está contida nas Escrituras. É só ela quem nos 
diz a vontade de Deus, e ela foi escrita pelo Espírito Santo” (Valdés, 2012: 111).  

 A obra de Martinho Lutero é numericamente muito grande, bem mais 
extensa que a de Valdez, pois Lutero escreveu sobre os mais variados assuntos, 
enquanto Valdez focou na Teologia. Claro que isso não é toda explicação, pois 
Lutero teve muito mais fomento oficial para sua produção. Muita bibliografia que 
oferece excelente síntese do pensamento luterano já foi produzida, como o clássico 
de Skinner, anteriormente citado neste, As fundações do pensamento político moderno, 
1996. Privilegiamos, antes, partir dos textos das fontes. Neste caso, também seria 
impossível acessar e discutir tudo em um único artigo. Os documentos de Lutero 
estão preservados na coleção Martin Luther Werke: Kritische Gesamtausgabe, organizada 
no século XIX por Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger na cidade alemã de 
Weimar. Por isso é conhecida como Edição de Weimar. A coleção completa é 
composta de 80.000 páginas distribuídas em 120 volumes. Os escritos de Lutero 
também estão catalogados no Luther’s Works, coleção que traduziu metade da 

http://www.revistarodadafortuna.com/


491 
Ramos Neto, João Oliveira 

Juan de Valdez [1509-1541] e o Diálogo da Doutrina Cristã 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 484-498. ISSN: 2014-7430 

coleção de Weimar para o inglês. No Brasil foi publicada a coleção Obras Selecionadas, 
que tem 17 volumes.  Ao mesmo tempo em que há tanta documentação, a doutrina 
luterana foi sintetizada no documento mais importante de todos, A Confissão de 
Augsburgo, escrita em 1530 por Melanchton [1497-1560], seguidor de Lutero. Diante 
disso, e do ponto de vista da centralidade da discussão teológica luterana, esta pode 
ser – e tem sido, tanto pelos luteranos, quanto pela historiografia - resumida em seus 
três principais pilares teológicos: Sola Gratia, Sola Fide e Sola Scriptura. Isto é, somente a 
graça, somente a fé e somente as escrituras. São temas complexos e cada um requer um 
debate próprio e aprofundado, que não é objeto deste texto, e já foi feito por 
diversos pesquisadores consagrados. Inclusive, aos três já citados - Sola Gratia, Sola 
Fide e Sola Scriptura - também poderiam ser acrescentados o Solus Christus e o Sola 
Deo Gloria. O que demonstraremos a seguir, especificamente, é que o lema principal da 
Reforma Luterana estava presente na obra de Valdez, o que demonstra o contato que a Espanha 
teve com as teses da Reforma Protestante paralelo ao período da expansão marítima.   

 

2. Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura. 
 

Várias obras já foram escritas sobre a vida de Martinho Lutero. A mais 
difundida na academia brasileira é a de autoria de Lucien Febvre, Martinho Lutero, um 
destino [2012]. Durante uma tempestade, Lutero fez um voto de tornar-se monge. 
Uma vez no mosteiro agostiniano de Erfurt, viu-se extremamente angustiado 
quanto ao destino que sua alma teria após a morte. Seria ele digno de alcançar a 
salvação eterna? Ele não era o único. A Idade Média tardia foi caracterizada por uma 
crise em vários aspectos, ocasionando uma angústia existencial na Cristandade que 
se via espiritualmente insegura, tanto por ameaças físicas, quanto por rápidas 
mudanças sociais que questionavam os valores tradicionais.  Conforme explica 
Lindberg, “a Igreja exacerbou essas inseguranças ao promover um tipo de prática 
pastoral destinada a deixar as pessoas incertas quanto à sua salvação e, assim, mais 
dependentes das intercessões da Igreja” (Lindberg, 2001: 77). O mesmo autor 
afirma que “em todos os aspectos da vida cotidiana a pessoa medieval estava 
cercada de imagens que serviam para lembrá-la da eternidade e de como alcançá-la” 
(Lindberg, 2001: 77). Isso, é claro, acompanhado de ilustrações que mostravam 
Cristo com espada, sentado em um trono, pronto para julgar e condenar.  

 
Diante desse cenário, os teólogos oficiais da igreja instituída desenvolveram 

um conjunto de práticas que acabaram por piorar a insegurança das pessoas quanto 
à própria salvação de suas almas. Essa insegurança espiritual teve seu início quanto 
Santo Agostinho [354-430] desenvolveu a doutrina do pecado original, com base no 
texto sagrado de Romanos 5,12. Os cristãos acreditavam que o pecado original seria 
responsável por levá-los para o inferno após a morte física. O que fazer para evitar o 
inferno como destino e ir para o céu, que seria a tão desejada salvação? 
Reafirmavam-se, na Idade Média tardia, premissas escolásticas de que as pessoas 
deveriam se esforçar ao máximo possível para serem dignas de alcançar essa 
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salvação. Para São Tomás de Aquino [1225-1274], as pessoas se tornariam 
justificadas diante de Deus à medida que realizassem atos de justiça, mediante a 
prática das boas obras. O problema é que as pessoas nunca sabiam se tinham feito 
boas obras o suficiente. Foi nesse contexto que prosperaram as práticas da 
indulgência e da simonia. Uma vez monge, Lutero se submetia a exercícios extremos 
de disciplina espiritual, mas nunca entendia ter alcançado um nível satisfatório. Foi 
justamente em busca de respostas que ele se lançou ao estudo das escrituras, 
tornando-se professor de Teologia na universidade de Wittenberg.  

 
Sola Gratia - Foi diante da leitura do livro de Romanos que Lutero começou a 

construir o que seria então a base da teologia protestante, que invertia o princípio da 
escolástica: a justificação, ou seja, o alcance da salvação pelo fiel, não aconteceria de 
acordo com o que o cristão realizasse de pelas obras, mas naquilo que ele receberia 
de Deus. Em suma, ser justificado significaria que Deus é quem consideraria o 
pecador justificado. O cristão não deveria fazer boas obras para se tornar justo, mas 
era justamente por ser considerado justo por Deus é que ele deveria praticar as boas 
obras. A causa virou efeito. Esse foi também o pensamento de Juan de Valdez. Ele 
afirmou em sua obra que o filho de Deus foi concebido por obra do Espírito Santo 
“para nos mostrar que é mister que ganhemos com humildade e mansidão a graça 
para agradar a Deus e, assim, pela graça alcancemos a glória, que é gozar de sua 
presença na vida eterna” (Valdéz, 2012: 117). Ou seja, Lutero e Valdez estavam de 
acordo quanto ao que entendiam como sendo a Sola Gratia.  

 
Essa discussão, é claro, é ampla e anterior. A Bíblia, como texto escrito, é 

polissêmica. Antes da Reforma Protestante traduzir a Bíblia para difundir sua leitura, 
já havia discussões sobre sua interpretação ao longo da Idade Média. A principal 
discordância, entretanto, era aquela entre os escolásticos - onde estavam 
principalmente os dominicanos - que se baseavam em textos das sagradas escrituras, 
como a Epístola de Tiago, que enfatizam o papel das boas obras: “pois o homem é 
salvo pelas obras, e não somente pela fé”; e os nominalistas – onde estavam parte 
considerável dos agostinianos – que se baseavam em textos das sagradas escrituras, 
como as epístolas de Paulo – Romanos, Gálatas, Efésios – que enfatizam o papel 
das boas obras: “salvos pela graça, mediante a fé, e não pelas obras”.  

 
No diálogo apresentado em sua obra, Valdez afirmou que alcançar a fé 

suficiente para a salvação da alma “é um mandamento tão profundo que ninguém 
consegue alcançar sem graça” (Valdés, 2012: 44). A teologia escolástica medieval 
dizia que “se dermos o melhor de nós, Deus não irá negar-nos a graça” (Lindberg, 
2001: 81). Lutero não acreditava que a ira de Deus pelo seu pecado seria apaziguada 
por seu esforço de alcançar um padrão suficiente para conferir salvação. Com a 
leitura do texto bíblico de Romanos 1,17, Lutero então “passou a se dar conta de 
que não devemos conceber a justiça de Deus no sentido ativo [...] e sim no sentido 
passivo (Deus nos concede sua justiça)” (Lindberg, 2001: 89). Logo, “a justificação 
não consiste naquilo que o pecador realiza, mas naquilo que ele recebe. Não é o 
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pecador que é transformado, e sim a situação dele diante de Deus” (Lindberg, 2001: 
89). Em outro momento de sua obra, Valdéz também afirmou: “o que aqui se pede 
é graça para poder cumprir a vontade de Deus” (Valdés, 2012: 102). Lutero na 
Alemanha, Valdés na Espanha. Ambos, assim, viraram de cabeça para baixo a 
piedade medieval. Não era para se fazer boas obras para se tornar aceitável diante de 
Deus. Uma vez aceito pela graça de Deus é que o cristão está capacitado por ele 
para fazer boas obras.  

 
Sola Fide - Da mesma forma, estavam de acordo quanto à fé. A fé, para 

Lutero, não era simplesmente um conjunto de conhecimento doutrinário, mas “uma 
relação com Deus baseada na confiança nele” (Lindberg, 20001, p. 92). Conforme 
explica Tillich, “fé, para Lutero, era receber Deus quando Deus se dá a nós [...] é a 
aceitação do dom de Deus, da presença da graça de Deus que nos envolve” (Tillich, 
2007, p. 245). Na Confissão de Augsburgo, lemos que “recebemos remissão do pecado 
e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé 
quando cremos que Cristo padeceu por nós” (Confissão de Augsburgo, artigo 4). O 
tema é retomado adiante, quando afirma que “fé é ter confiança em Deus e receber 
sua promessa [...] devemos entender a palavra fé, na Escritura, como confiança em 
Deus” (Confissão de Augsburgo, artigo 20). Para Juan de Valdez, “fé é confiança, 
quando ouvimos a palavra de Deus [...] colocamos toda nossa confiança em Deus” 
(Valdés, 2012: 70).  

 Sola Scriptura - Segundo Lindberg, a palavra de Deus é a palavra proclamada: 
“Lutero gostava de enfatizar que a fé vem pela audição da promessa de Deus” 
(Lindberg, 2001: 91). Ou seja, o entendimento de Lutero era que a Bíblia era a 
Palavra de Deus, mas não somente isso. A Palavra de Deus era, sobretudo, a Bíblia 
lida ou proclamada. Importa, então, explicar que, naquele contexto, Lutero elevou a 
Bíblia como primeira autoridade, acima do Papa, dos concílios e da tradição. 
Quando esteve diante do imperador, na dieta de Worms, em 1521, Lutero disse que 
se retrataria se fosse convencido pela Bíblia de que estava errado. De forma 
semelhante, Juan de Valdez baseou toda sua argumentação em textos bíblicos. E 
defendeu que a Bíblia deveria ser normativa para assuntos espirituais. É a Sagrada 
Escritura que “nos declara a vontade de Deus, e só esta” (Valdés, 2012: 111).   

 É importante lembrar também que o surgimento da máquina de impressão, 
inventada por Gutenberg, teve um papel fundamental neste contexto. Tanto para 
disponibilizar a leitura da Bíblia, como para divulgar as ideias escritas. O número de 
pessoas alfabetizadas e o número de pessoas que tinham acesso a uma Bíblia chegou 
a ser de um para cada quatro habitantes no Sacro Império Germânico (Chartier, 
2009). 

 

3. Considerações finais 

 

 A Espanha não chegou a produzir um movimento efetivo e sólido de 
Reforma Protestante, como os anabatistas na Suíça, os huguenotes na França ou os 
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presbiterianos na Escócia, por exemplo. Também não é possível saber quantos 
efetivamente se converteram ao protestantismo lá e, também, é complicado separar 
críticos e humanistas de protestantes de fato. Sobre isso são necessárias pesquisas 
mais profundas.  

 A explicação mais comum da falta de sucesso do protestantismo na 
Península Ibérica tem sido a Inquisição Espanhola. Junto com ela, a explicação de 
que a expulsão dos muçulmanos conferiu uma forte identidade católica aos 
peninsulares. Porém, mais do que a perseguição, uma explicação mais satisfatória é 
do fato de que a Igreja Católica, na Espanha, teve movimentos reformatórios 
anteriores ao surgimento do protestantismo, situação que a colocou em um 
contexto diferente daquele encontrado no Sacro Império Germânico.  
 

Aqui é necessário repensar o pressuposto às vezes difundido de que as 
pessoas do século XVI haviam perdido o interesse pela religião. Também é preciso 
corrigir o equívoco de entender a reforma da Igreja Católica apenas como uma 
reação à Reforma Luterana. Por muito tempo, predominou na academia e na 
historiografia moderna que os últimos séculos da Idade Média presenciaram uma 
diminuição geral no interesse das pessoas pela religião de maneira geral e isso 
motivou a Reforma Luterana. No entanto, isso não é procedente. Uma análise de 
fontes, ainda que superficial, irá demonstrar que havia uma grande frequência das 
pessoas às missas nas igrejas, frequência acompanhada de interesse por 
peregrinações, devoção pessoal e doações. Aliás, a devoção popular pode ser visa 
pelas obras próprias que puderam circular graças à invenção da imprensa. O que 
ocorreu, de fato, foi o que chamamos de anticlericalismo.  

 
Os séculos XIV, XV e XVI formaram um período de grandes escândalos em 

que padres, bispos e até mesmos papas eram envolvidos em escândalos sexuais e 
financeiros. Assim, constatar a repulsa das pessoas para com o estilo de vida nada 
espiritual do clero demonstra que havia um grande interesse das pessoas daquela 
época pela religiosidade. O clericalismo não pode, e não deve, ser confundido com 
diminuição do interesse pela religião de maneira geral. O próprio Lutero tornara-se 
monge agostiniano por causa de sua profunda piedade e preocupação com o destino 
eterno da sua alma.  

 
A postura do clero, portanto, que em fins da Idade Média contribuiu para 

gerar uma crise no imaginário das pessoas, que enxergavam no papado uma corte 
em que o papa era um príncipe terreno como qualquer outro. Exemplo disso foi o 
último papa do século XV e o primeiro papa do século XVI. Alexandre VI (1431-
1503), papa entre 1492 a 1503, teve pelo menos 8 filhos de suas amantes e serviu de 
modelo para Maquiavel [1469-1527] escrever O Príncipe em 1513, além de ter sido 
denunciado pelo dominicano Jerônimo Savanarola [1452-1498], que foi morto por 
encomenda do próprio papa. Sua filha, Lucrécia Borgia [1480-1519] (o nome de 
batismo de Alexandre VI era Rodrigo Borgia), casava-se por acordos políticos e 
realizava extravagantes festas no Vaticano. Um de seus maridos foi assassinado pelo 
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seu irmão, César Borgia [1475-1507], que já havia assassinado outro irmão dentre 
eles. Certa feita, quando estava ausente de Roma, Alexandre VI designou sua filha 
para responder por ele.  

 
Depois de Alexandre VI, subiu ao trono pontifício o papa Júlio II (1443-

1513), que foi papa de 1503 a 1513. Ficou conhecido por ser mecenas de 
Michelangelo (1475-1564) e Rafael (1483-1520) e por incentivar a reconstrução da 
atual basílica de São Pedro por meio da cobrança de indulgências. Rafael o pintou 
com uma armadura militar para representá-lo como o guerreiro que era, pois ele 
mesmo conduzia suas tropas no extermínio dos estrangeiros. Erasmo de Roterdã 
(1469-1536), humanista e colega de Lutero, criticou o papa Júlio II por meio da 
sátira presente nas obras O elogio da loucura (1511), A querela da paz (1517) e Julius 
Exclusus (1517). Então, com a morte de Júlio II, a sucessão coube a Leão X (1513-
1521), da família de banqueiros de Florença, os Médici e, depois, o papa Clemente 
VII (1523-1534), que era espanhol e foi contemporâneo de Juan de Valdez. Entre 
eles houve o pontificado de Adriano VI (1459-1523), que durou apenas dois anos 
(1522-1523).  

 
Assim, começamos na introdução tratando das obras que se lembram da 

Espanha quando tratam da Reforma Católica, muitas vezes apresentando-a como 
uma contrarreforma. Na verdade, o conceito é um equívoco, pois reduz a ação 
católica de reforma da igreja na Península Ibérica somente como uma reação à 
reformação protestante, o que também não é procedente se constatarmos que 
muitos movimentos internos de reformação começaram antes mesmo do protesto 
luterano. O século XVI foi um século que viu muitas novas ordens surgirem, tais 
como os jesuítas, os teatinos e os irmãos da vida comum. A reação católica no 
século XVI foi constantemente vista pela historiografia alemã – e reproduzida no 
Brasil - como uma Contrarreforma, deixando subentendido que, caso Lutero não 
houvesse existido, nada teria acontecido em Roma. É necessário compreender que 
antes mesmo de Lutero já havia, dentro da igreja romana, um desejo de mudança. E 
foram justamente essas mudanças que ajudaram a barrar o crescimento dos adeptos 
do luteranismo naquela região.  

 
Um aprofundamento sobre o assunto pode ser visto nas obras de grandes 

expoentes da época, como Jerônimo Savonarola [1452-1498] e Inácio de Loyola 
[1491-1556], este último, fundador da ordem dos jesuítas que, conjuntamente com 
as também recentes ordens dos capuchinhos [1525] e teatinos [1524], torna-se-ão 
expressões da chamada Contrarreforma, ainda que estas duas últimas ordens 
(também foram criadas outras cinco no período) tenham tido muito menos 
expressividade que a primeira. Em 27 de setembro de 1540, a nova ordem obteve 
aprovação papal e, em 22 de abril do ano seguinte, os primeiros jesuítas fizeram o 
quádruplo voto de pobreva, castidade, obediência e obediência ao papa. 

 

http://www.revistarodadafortuna.com/


496 
Ramos Neto, João Oliveira 

Juan de Valdez [1509-1541] e o Diálogo da Doutrina Cristã 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 484-498. ISSN: 2014-7430 

A ordem dos Jesuítas foi fundada durante o pontificado de Paulo IV (1555—
1559), em meio ao concílio, conhecido também pelo Índice de Livros Proibidos. 
Explica Lindberg (2001: 406) que foi o papa Paulo IV quem promoveu uma lista 
completa de obras heréticas a serem proibidas universalmente em 1559 e o 
denomina de o primeiro papa da Contrarreforma por causa de sua rigidez dogmática 
e sua determinação de eliminar o protestantismo. Anos antes, em 1512, o papa Júlio 
II (papa entre 1503 a 1513) havia convocado o V Concílio de Latrão, para tentar 
reafirmar o poder do papa. Sem sucesso, a esperança pontificial estava em convocar 
o XIX Concílio Geral da Igreja Católica, que ficaria conhecido como Concílio de 
Trento e seria convocado em 1545 pelo papa Paulo III. 

O Concílio de Trento, ao encerrar a esperança de reconciliação entre 
protestantes e católicos, marcou o surgimento da Igreja Católica moderna. Foi, 
inclusive, no Concílio de Trento, que ao nome “Igreja” adicionaram-se os termos 
“Católica” e “Romana”, como é conhecida até hoje. Tillich nos lembra do perigo do 
anacronismo ao projetarmos na Idade Mèdia as características do catolicismo pós-
Trento (Tillich, 2007: 212). Considerado o mais importante Concílio Geral depois 
de Niceia (325), foi o último até o Concílio Vaticano I (1869-1870). O Concílio 
Vaticano I, realizado 300 anos depois, pode ser compreendido como a conclusão do 
Concíio de Trento. Após ele, será o Concílio Vaticano II (1962-1965) quem irá 
revisitar e rever alguns temas, promovendo uma abertura ao diálogo com os 
protestantes.  O grande intervalo de tempo em que o Concílio de Trento exerceu 
influência direta é claro para demonstrar sua importância e relevância na História da 
Igreja.  

Ele foi convocado em meio a grandes problemas, como a doutrina 
conciliarista, que perpassou as discussões medievais com a proposta que a 
autoridade de um concílio geral era superior à autoridade de um papa. O 
conciliarismo foi definitivamente abolido com o Concílio de Trento. Para Dreher 
(1996: 128), se antes do Concílio de Trento a autoridade e, inclusive, a continuidade 
do papado pareciam estar em jogo, ao final do concílio a autoridade papal estava 
confirmada. O próprio local, Trento, foi escolhido por questões políticas, pois 
correspondia às exigências políticas dos alemães ao mesmo tempo em que não era 
longe de Roma. E sobre o lema principal da Reforma Luterana, que estudamos 
neste, o concílio ratificou o papel da cooperação humana com a graça para a 
salvação, conforme era pregado pelos escolásticos medievais, com base em 
Aristóteles. A sexta sessão do concílio, em 1547, publicou 16 capítulos doutrinários 
e 33 cânones condenando as premissas luteranas que estudamos neste. Lindberg 
comenta sobre que: “é interessante que, ao reafirmar a livre cooperação humana 
com a graça de Deus na salvação, o concílio usou o mesmo texto comprobatório de 
Zacarias 1,3 que Lutero havia identificado como um apoio da salvação pela 
atividade humana” (Lindberg, 2001: 417). 

 Por fim, pretendeu-se demonstrar o contato da Península Ibérica com a 
Reforma Protestante através da presença da teologia luterana na obra de Valdés. Foi 
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possível encontrar os principais pontos da Reforma Lutera, que aparecem no seu 
principal texto, nos escritos de Juan de Valdés. Trata-se, é claro, de uma pesquisa 
inicial que, espera-se, futuramente seja aprofundada, verificado se os demais pontos 
para saber até que ponto foi a influência luterana entre os ibéricos. Por agora, é 
possível verificar que, de fato, pela teologia defendida em sua principal obra, Juan de 
Valdés foi além da discussão humanista e aproximou-se consideravelmente das 
ideias defendidas pelos luteranos alemães, o que, possivelmente, o caracteriza como 
um reformador protestante ibérico presente no período da expansão marítima 
daquele povo.  
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