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RESUMO 

 

Esta tese tem como seu objeto de estudo o conflito entre o movimento anabatista 

e as demais correntes da Reforma Protestante entre 1525 e 1555 na Europa 

Central. A problematização principal foi o questionamento de qual foi o motivo 

que levou os demais reformadores a condenarem os anabatistas. A hipótese 

central foi que isso ocorreu em função da proposta teológica radical dos 

anabatistas ser também uma proposta ideológica subversiva. Como metodologia, 

a pesquisa baseou-se nas fontes do próprio movimento como ponto de partida, e 

não nas fontes dos inimigos, como é predominante na historiografia. No 

primeiro capítulo analisou-se as bases sócio-espaciais do movimento, 

identificando os seus principais grupos de sustentação. Constatou-se que os 

anabatistas eram movimentos predominantemente urbanos e dinâmicos 

formados por diversos segmentos sociais. No segundo capítulo, investigou-se a 

primeira proposta ideológica anabatista, em que a teologia que negava o batismo 

para crianças pretendia separar os poderes secular e religioso. No terceiro 

capítulo tentou-se compreender a proposta ideológica pacifista. No quarto e 

último capítulo, por fim, analisou-se a proposta do fim da propriedade privada. 

A hipótese de que os anabatistas não tinham seus bens em comum não foi 

confirmada. Com isso, percebe-se que foram perseguidos equivocadamente, 

acusados de pregarem algo que não pregavam de fato. A terceira proposta 

ideológica anabatista era no sentido de cuidar dos pobres, de acordo com as 

demais alas reformadoras. Portanto, concluiu-se que os anabatistas foram 

perseguidos não só pela teologia diferente, mas pela ideologia que pregavam, 

quando se recusaram a batizar crianças e lutar contra os turcos. Porém, isso não 

foi motivado porque eram pobres camponeses, pois seus principais líderes eram 

membros da elite urbana, e havia seguidores de todos os grupos sociais. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis’ object is about the conflict between the Anabaptist movement and 

the others protestant divisions in the Protestant Reformation, between 1525 and 

1555 in Central Europe. The central problematic is the reason that led the other 

reformers to condemn the Anabaptists. The main hypothesis is that Anabatists’ 

radical theological proposal was also a subversive ideological proposal. The 

research was based on the movement sources, not the antagonists’ sources, as it 

is common in historiography. In the first chapter we analyzed the socio-spatial 

foundations of the movement, identifying its main support groups. It was found 

that the Anabaptists were predominantly formed by various social segments, 

which were dynamic and of urban origin. In the second chapter, we investigated 

the first Anabaptist ideological proposal; their theology denied baptism to 

children was intended to separate the secular and religious powers. In the third 

chapter we tried to understand the pacifist ideological proposal. In the fourth and 

final chapter, we analyzed the proposal of ending private property. The 

hypothesis that the Anabaptists did not share their properties was not confirmed. 

It is perceived that the persecution to them was misled; they were wrongly 

accused of preaching something that they did not preach indeed. The third 

Anabaptist ideological proposal was about taking care of the poor, according to 

the other reformers wings. Therefore, it was concluded that the Anabaptists were 

not only persecuted by their different theology, but their ideology, which is 

refusing to baptize children and fighting the Turks. And this persecution was not 

motivated because they were poor peasants, since their top leaders were 

members of the urban elite, and there were followers from all social groups. 
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Saibam todos que me estiverem ouvindo, que não vamos morrer por 

sermos ladrões ou assassinos, ou ainda hereges. Iremos morrer 

porque estamos procurando uma herança com Deus e porque 

desejamos viver de acordo com sua palavra. 

Godevaert Mertens 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta tese tem como objetivo estudar o conflito ideológico do movimento anabatista 

primitivo com as diversas alas da Reforma Protestante, entre 1525 a 1555, 

predominantemente no território do Sacro-Império Romano-Germânico, região onde hoje se 

situam, principalmente, a Alemanha, a Suíça e a Áustria. O recorte espacial justifica-se 

porque a Reforma Protestante começou na cidade de Wittenberg, que fazia parte do Sacro-

Império Romano-Germânico, e o movimento anabatista teve início na cidade de Zurique, em 

1525, e expandiu-se principalmente para o norte e o leste, chegando às regiões onde hoje 

estão a Holanda e a Áustria.  

 Já o nosso recorte temporal justifica-se pelo fato de iniciar-se quando surgiu o 

movimento anabatista, em 1525, e ir até 1555 por duas razões. Primeiramente porque a 

historiografia elegeu o ano de 1555 como o fim do período denominado de Reforma 

Protestante por ser a data da Paz de Augsburgo, em que as novas propostas passaram a ser 

oficialmente permitidas. Em segundo lugar, é o período que a obra de Menno Simons (1496-

1561) encontra-se praticamente completa, o que nos permite afirmar que os anabatistas, nessa 

data, deixaram suas características de seitas para se tornarem institucionalizados como 

menonitas, conforme a proposta weberiana de institucionalização da religião.  

 Sendo assim, nossa tese analisa o conflito do que chamamos de movimento anabatista 

primitivo (1525-1555) com as demais alas da Reforma, e é assim conhecido porque nesse 

período a base de sustentação do movimento foi muito mais os líderes carismáticos do que 

qualquer legitimação racional ou tradicional. Após 1555, os luteranos e calvinistas estavam 

estabelecidos, e os anabatistas passaram a ter características mais institucionalizadas que 

aquelas baseadas majoritariamente em líderes carismáticos. 

 A denominada Reforma Protestante teve início formal em 31 de outubro de 1517, 

quando o monge agostiniano Martinho Lutero publicou suas 95 teses na cidade de 

Wittenberg, na Saxônia, contra algumas doutrinas oficiais da Igreja romana que ele 

considerava abusivas, entre elas a doutrina das indulgências. Sua ação estendeu-se para 

diversos outros temas, causando conflitos irreversíveis com a doutrina romana. Daí o cisma na 

Cristandade ocidental que originou o protestantismo. No entanto, após a sua ação, outros 

líderes e seguidores começaram movimentos reformadores paralelos.  

O conceito protestantismo para se referir aos cristãos que não eram católicos a partir 

do cisma permanente do século XVI surgiu de forma espontânea na dieta de Worms em 1521, 
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quando esta emitiu um decreto condenando Martinho Lutero 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, contrariando a 

decisão da supracitada dieta, seriam condenados com severas punições. Porém, como o 

imperador Carlos V (1500-1558) (que liderava as dietas e era fiel a Roma, tanto pelo cargo 

que ocupava como por sua ligação com a Espanha) estava ocupado com outras questões, não 

teve como fiscalizar a execução desse decreto, que foi ignorado até 1526, quando príncipes 

católicos exigiram seu cumprimento na primeira dieta de Espira, alegando que o movimento 

luterano, por ser questionador da Cristandade até estão estabelecida, estava provocando 

desordem social.  

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

luteranismo deram entrada em um processo formal contra a proibição imperial dos príncipes 

apoiarem Lutero e, por essa ação, ficam conhecidos como príncipes 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 seguidores dos diversos líderes, conforme apresentamos logo abaixo. 

Movimentos questionadores, inicialmente independentes, através de publicações, viagens 

individuais de envolvidos e troca de correspondências entre os líderes foram, aos poucos e no 

período seguinte, tomando consciência de um movimento de alguma forma alinhado. 

O conceito passou a ser usado pelos próprios questionadores a partir da reação 

católica, quando eles viram que seria necessário ignorar suas diferenças para enfrentarem uma 

ameaça comum, daí passarem, os próprios reformadores, a chamarem-se de protestantes. O 

termo serviu de elo para unir os diferentes movimentos questionadores da Igreja Católica 

espalhados pela Europa naquele momento e até hoje é usado justamente para tentar unir um 

grupo tão heterogêneo.  

Inicialmente, luteranos no norte do Império e zwinglianos na Suíça não tinham 

consciência de que seus questionamentos eram duas faces de uma mesma moeda. Essa 

conciliação, que seria conhecida retrospectivamente como nascimento do protestantismo, foi 

sendo construída paulatinamente. Com isso, percebe-se porque a identidade do cristão 

protestante é justamente não ter uma identidade única, pronta e definida, mas estar sempre em 

mutação, permitindo abarcar dentro de um mesmo conceito diferentes crenças e práticas 

religiosas. Esse foi o seu início. Daí que Lutero não pode ser considerado o pai ou fundador 
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do protestantismo, mas um dos seus fundadores em pé de igualdade com seus 

contemporâneos.  

Percebemos que esses movimentos, que passaram a ser chamados de protestantes, 

quando analisados numa perspectiva posterior, se dividiram em duas grandes correntes: A 

denominada reforma magisterial e a denominada reforma radical, que, por sua vez, se 

subdividiram em três grupos. Do lado magisterial: Os luteranos - que são os seguidores de 

Martinho Lutero (1483-1546) e Phillipe Melanchton (1497-1560); os reformados - que são os 

seguidores de Zwínglio (1484-1531), Calvino (1509-1564) e Knox (1514-1572); e os 

anglicanos – quando o rei Henrique VIII (1491-1547) formou a Igreja nacional na Inglaterra 

com apoio de teólogos como Tomás Cranmer (1489-1556) e William Tyndale (1484-1536). 

Do lado radical: Os racionalistas, seguidores de Karstaldt (1486-1541); os espiritualistas, 

seguidores de Thomas Müntzer (1489-1525); e os anabatistas, seguidores de Conrad Grebel 

(1498-1526) e Félix Manz (1498-1527). Para apresentarmos nossa problematização, que é 

estudar o conflito ideológico dos anabatistas com os demais reformadores, é preciso 

apresentá-los introdutoriamente, como faremos a seguir. 

Martinho Lutero nasceu em Eisleben, atual Alemanha, aos 10 de novembro de 1483, 

filho de um burguês que trabalhava com mineração. Ele começou seus estudos aos 7 anos de 

idade, formando-se bacharel em humanidades alguns anos depois na universidade de Erfurt. 

Após ter feito um voto durante uma tempestade, em 1505 ingressou no Mosteiro Negro dos 

Agostinianos Observantes em Erfurt, para se tornar um monge. Seu superior monástico 

incentivou-o a prosseguir seus estudos até obter o grau de doutor em Teologia e, em 1512, 

tornar-se professor da universidade de Wittenberg. Seu estudo bíblico, suas aulas e preleções, 

associadas à sua angústia existencial e sua indignação com as indulgências o levaram a 

formular as 95 teses que foram divulgadas a partir de 31 de outubro de 1517. 

Inicialmente as 95 teses foram rebatidas pelo dominicano e teólogo papal Silvestre 

Mazzolini, conhecido por Priérias
1
, que acusou Lutero de herege, pois este desafiava o poder 

papal em seus escritos. Em 7 de agosto de 1518, por causa dos escritos de Priérias, chegou em 

Wittenberg o documento que convocava Lutero a apresentar-se em Roma em 60 dias. Lutero 

então escreveu a Frederico, príncipe da Saxônia, pedindo que ele intercedesse junto ao papa 

para que a questão fosse resolvida no território do Império e o caso foi transferido para ser 

tratado em uma dieta que estava acontecendo em Augsburgo, que terminou sem acordo. 

                                                           
1
 TAVUZZI, Michael. Prierias. The life and works of Silvestro Mazzolini da Prierio, 1456-1527. Durham: Duke 

University Press Books, 1997. 
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Na mesma época, o professor João Eck (1486-1543), da universidade de Ingolstadt, 

passou a atacar as teses de Lutero e também as teses de outro professor de Wittenberg, André 

Bodenstein von Karlstadt, desafiando este para um debate, que foi aceito por Karlstadt, mas 

que também teve a participação de Lutero, onde ele reafirmou suas ideias de questionamento 

papal, tornando-o definitivamente um herege. João Eck, depois do debate, foi para Roma e 

ajudou na formulação da bula papal, Exsurge Domine (Erguei-vos, Senhor), expedida pelo 

papa Leão X em 15 de junho de 1520. Ela refutava 41 das 95 teses de Lutero, dando a este o 

prazo de 60 dias para se retratar. No dia 10 de dezembro de 1520, Lutero queimou 

publicamente a referida bula. Por isso, no dia 3 de janeiro de 1521 foi promulgada, pelo 

mesmo pontífice, a bula Decet Romanum Pontificem (Assim deseja o papa), de excomunhão 

definitiva de Lutero. 

Como o imperador do Sacro-Império Romano-Germânico era o guardião da 

Cristandade, o novo imperador, Carlos V, atendeu ao pedido do núncio papal Girolamo 

Aleandro (1480-1542) contra Lutero, convocando este para apresentar-se na dieta de Worms. 

Chegando lá, Lutero foi posto diante de exemplares de livros seus, para se retratar. Sua 

resposta foi a recusa de negar seus escritos. Por isso, em 25 de maio de 1521, Carlos V 

promulgou o edito de Worms, que tornava Lutero um inimigo da Cristandade, sendo salvo 

pelo príncipe da Saxônia, Frederico, que o escondeu no castelo de Wartburgo de maio de 

1521 a março de 1522. Enquanto esteve escondido, Lutero escreveu uma carta para seu amigo 

e também professor de Wittenberg, Phillipe Melanchton, que deu continuidade às ações 

reformistas naquela cidade. Melanchton tornou-se bacharel em Artes pela universidade de 

Heidelberg com 14 aos, tornando-se um mestre humanista em 1514. Dedicou-se ao estudo de 

grego e tornou-se professor dessa disciplina em 1518 em Wittenberg. Foi o principal apoiador 

do que viria a ser o luteranismo, principalmente por ter redigido o documento mais importante 

de sistematização de doutrinas luteranas, a Confissão de Augsburgo.  

Já Karlstadt tinha se formado em humanidades em Erfurt em 1502, e tornou-se 

professor da universidade de Wittenberg em 1505, onde também doutorou-se em 1510. Em 

1515 decidiu estudar Direito na Itália e quando retornou, em 1516, percebeu que a 

universidade, por influência do professor Lutero, havia passado por mudanças em sua 

metodologia e currículo, sendo que este professor, após o debate em Ingolstadt, o convencera 

a também abandonar a escolástica. No entanto, enquanto Lutero escondeu-se em Wartburgo, e 

designou Melanchton para dar continuidade às mudanças que começara em Wittenberg, 

Karlstadt foi afastando-se teologicamente dele, e implementando ações mais radicais. Além 
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de discordarem sobre qual deveria ser a nova teologia a ser adotada, discordaram também 

sobre a metodologia e implementação dessas transformações.  Karlstadt adiantou-se sobre 

várias questões, como o fim do celibato dos sacerdotes, além de determinar que as imagens 

das igrejas fossem destruídas
2
. Em breve rompeu definitivamente com Lutero, dando origem 

ao movimento que posteriormente foi chamado de racionalista dentro da ala radical. 

Enquanto Lutero programava novas doutrinas em Wittenberg, outro teólogo propunha 

mudanças na cidade de Zurique, na Suíça: Ulrico Zwínglio. Em 1521 ele começou alguns 

estudos bíblicos com alguns jovens da cidade, entre eles, Conrad Grebel, que era filho de um 

dos membros do Conselho da cidade, Félix Manz e George Blaurock (1491-1529). Em 1523, 

começou haver uma insatisfação religiosa da parte de Grebel, Manz e Blaurock com 

Zwínglio. O motivo principal foi a discordância deles acerca da forma correta de batizar. As 

discordâncias foram agravando e no dia 21 de janeiro de 1525 houve o rompimento público e 

definitivo. Grebel, Manz e Blaurock foram para a casa de Manz onde realizaram um 

rebatismo.  

Enquanto tudo isso ocorria no continente, uma reforma paralela tinha curso na 

Inglaterra, a qual abordaremos adiante. O problema é que o senso comum tende a pensar que 

a Igreja Anglicana surgiu apenas porque o rei Henrique VIII queria se casar novamente, o que 

não é verdade. Havia uma insatisfação dos ingleses em prestar contas ao papa em Roma. Um 

exemplo disso era o pagamento das annate, tributo que os ingleses pagavam a Roma e que, 

ironicamente, desde o século XIV, era revertido à França para financiar a guerra contra os 

próprios ingleses. Além disso, o luteranismo se espalhou pela Inglaterra graças à literatura 

clandestina proveniente da Alemanha, cujas ideias de Lutero eram traduzidas para o inglês 

sem levar o seu nome, e as pessoas acabavam lendo sem o preconceito de saber quem era o 

autor e passavam a concordar com aquela novidade, juntamente com a tradução da Bíblia para 

o inglês por William Tyndale. Até hoje a Igreja Anglicana é subordinada ao rei da Inglaterra e 

seu principal documento, oriundo do Ato de Supremacia, são os 39 artigos de religião
3
, que 

usaremos como fonte. 

                                                           
2
 A iconoclastia durante a Reforma Protestante foi uma ação de Karlstadt, e não de Lutero, como comumente se 

pensa. Lutero era defensor da preservação das imagens pelo seu uso artístico. Quando Karlstadt ordenou que as 

imagens das igrejas fossem destruídas, Lutero tentou preservar algumas levando-as para sua casa. Até hoje é 

possível ver preservada uma imagem de santa Ana no museu organizado onde Lutero morou em Wittenberg. 
3
 Um dos principais movimentos heréticos na Inglaterra medieval foram os lolardos, que eram os seguidores de 

João Wycliffe (1328-1384), professor de Teologia na universidade de Oxford e questionador da Igreja. Quando 

se compara seus escritos com os documentos anglicanos do século XVI é possível ver a estreita relação entre 

ambos os movimentos, demonstrando que suas ideias foram preservadas e serviram de sustentação teológica para 

o rompimento de Henrique VIII.  
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O sucesso de Henrique VIII em obter apoio do clero, da burguesia e de boa parte da 

população para romper com Roma se deu, em boa parte, graças ao fato de novas ideias 

penetrarem no reino por escrito. Muitas vezes se disseminavam as ideias sem dizer que seu 

autor era Lutero ou um luterano. Somente depois que a ideia tinha tido aceitação é que se 

descobria que ela vinha da movimentação religiosa que estava acontecendo na região central 

do continente. Com isso, vemos o papel fundamental que a invenção da imprensa por 

Johannes Gutenberg (1398-1468) desenvolveu para o sucesso da Reforma Protestante. Às 

vésperas da Reforma, estima-se que o número de universidades aumentara de 20 para 70 na 

Europa. A própria universidade de Wittenberg, onde Lutero iniciou o movimento reformista, 

tinha sido fundada em 1502 pelo príncipe Frederico. E estima-se que 5% de toda a população 

em geral era alfabetizada, e 30% o era nas regiões urbanas. Uma pessoa alfabetizada em cada 

quatro é suficiente para disseminar ideias que circulam por escrito, pois aqueles que sabiam 

ler podiam transmitir o que estava no texto para os que não sabiam. 

Antes da invenção da imprensa por Gutenberg era muito difícil circular novas ideias, 

inclusive porque o material no qual se escrevia, o papiro e o pergaminho, era muito caro. O 

papel de linho desenvolvido pelos chineses e introduzido na Europa por Marco Polo, 

associado à fabricação de tinta de carbono com óleo e ao crescimento da exploração de metais 

pelas minas, barateou a produção e contribuiu para a invenção da tipologia de metais que, 

inicialmente, concentrou-se na cidade de Mainz e desenvolveu-se ao longo das margens do rio 

Reno. Com a rápida difusão de novas ideias ficou mais difícil para a Igreja conter as heresias. 

Antes que elas fossem sufocadas, ganhavam a simpatia do povo. À época de Lutero e dos 

anabatistas, mais de 200 cidades tinham uma máquina de impressão, e foram produzidos algo 

em torno de 6 milhões de livros no período. Somente a cidade de Wittenberg tinha sete 

máquinas de impressão, e quando ele morreu, em 1546, havia mais de 4 mil exemplares de 

bíblias impressas em alemão. Esses exemplares serviam de matriz para produção de outras 

cópias. Logo, se fossem produzidas 2 mil cópias para cada exemplar, o que era fácil, haveria 8 

milhões de bíblias espalhadas pelas populações que liam alemão. Era praticamente uma Bíblia 

para cada pessoa alfabetizada.   

O termo reformados, para designar os seguidores de Zwínglio, Calvino e Knox, e 

posteriormente aos anglicanos também, passou a ser usado a partir do Colóquio de Marburgo, 

em 1529, para designar a teologia que era diferente da luterana. A partir desta data percebeu-

se que apesar dos movimentos terem em comum o questionamento político e teológico da 

Igreja Católica e a desobediência a autoridade papal, principalmente enquanto normativa de 
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fé, tinham sido construídas duas teologias distintas, cujas especificidades fogem ao nosso 

objeto neste momento. 

A doutrina luterana foi então resumida no documento escrito por Phillipe Melanchton, 

A Confissão de Augsburgo, de 1530, enquanto a doutrina chamada de reformada resumiu a 

teologia de Calvino, Zwínglio e Knox no documento Catecismo de Heidelberg, de 1563, que 

depois foi revisto na Confissão de Westminster de 1646. Enquanto os anabatistas, bem mais 

heterogêneos, tentaram resumir a sua doutrina na Confissão de Schleitheim, de 1527. Esse 

tripé de documentos teológicos tem sido as certidões de nascimento das principais 

denominações protestantes até hoje, tendo em vista que a igreja luterana baseia-se na 

Confissão de Augsburgo
4
, enquanto as igrejas presbiterianas e anglicanas baseiam-se na 

Confissão de Westminster, e as igrejas batistas e metodistas baseiam-se, ainda que 

indiretamente, na Confissão de Schleitheim.  

Foi, portanto, o teólogo luterano Joachim Westphal (1510-1574) quem passou a 

denominar de calvinista a doutrina oficial que vinha do sul do continente e que diferia dos 

luteranos, cuja doutrina tornara-se oficial em determinados principados ao norte. O problema, 

portanto, foi quando o príncipe Frederico III (1515-1576), eleitor palatino do Reno, em 1563, 

converteu-se do luteranismo para o calvinismo. Westphal o chamou de calvinista para 

estigmatizá-lo como uma espécie de traidor que estava preferindo adotar uma teologia que 

vinha de fora do Império. De fato, Frederico III preferiu adotar a doutrina do Catecismo de 

Heidelberg à Confissão de Augsburgo. Portanto, os termos protestante, luterano, calvinista 

ou anabatista tiveram a mesma origem: Foram cunhados pelos inimigos. Dessa forma, os 

próprios seguidores da Confissão de Westminster, como os presbiterianos, preferem, até hoje, 

serem chamados de reformados, pois vêm no termo calvinista um pejorativo, ao passo que os 

luteranos preferem ser chamados de evangélicos. Os anabatistas, ao contrário, não se 

importam com o termo. Na busca de evocar uma tradição que os legitime, há até os que 

preferem usar o termo com certo orgulho. É interessante como o uso do conceito está ligado à 

posse de status social, já que, atualmente, luteranos, presbiterianos, anglicanos e batistas 

preferem usar o termo protestantes para, com esse uso, demonstrarem diferenciação, e até 

                                                           
4
 O paradoxal é que o termo Sola Scriptura, mote da Reforma Protestante juntamente com Sola Fide e Solla 

Gratia, não deu certo, apesar de ser evocado até hoje. Contra os dogmas da Igreja Católica, Lutero queria que a 

única normativa de fé fosse a Bíblia, daí Solla Scriptura. Porém, assim que cada um passou a interpretá-la a seu 

modo, ele percebeu que teria que fazer aquilo que condenara, isto é, criar uma nova tradição com documentos 

que usassem uma autoridade eclesiástica para delimitar o que seria a correta interpretação bíblica e a 

consequente doutrina verdadeira para distinguir do que então seria considerado herético por discordar do 

documento normativo. Não era mais Solla Scriptura. O movimento tornara-se confessional.  
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certa superioridade, dos evangélicos pentecostais. Suposta superioridade que é construída e 

legitimada justamente pela tradição histórica, que os pentecostais não priorizam. 

Cada grupo reformista do século XVI, portanto, defendia um ponto de vista teológico 

sobre diversos assuntos em pauta naquele momento. Dessa forma, partindo de um grupo 

específico, os anabatistas, nosso objeto de estudo é o conflito que os anabatistas viveram com 

as demais alas reformadoras supracitadas: Luteranos, reformados, anglicanos, espiritualistas e 

racionalistas. Por que os anabatistas entraram em conflito com todos esses grupos? Por que 

esses grupos se posicionaram contrários aos anabatistas? Além deles, é importante também 

olharmos o conflito que os rebatizadores tiveram com os católicos romanos, que nesse 

momento tomaram várias decisões que a historiografia denominou de Contrarreforma. Não 

encontramos escritos anabatistas sobre os judeus nem escritos judaicos sobre os anabatistas no 

período.  

É fato que antes de Lutero publicar suas 95 teses já havia o desejo interno de reformar 

a Igreja. O papa Júlio II (1443-1513), que comandou a Igreja de 1503 a 1513, convocou o V 

Concílio de Latrão (1512-1517), entre outros motivos, com esse intento. O bispo Egídio de 

Viterbo
5
 (1472-1532) discursou em sua abertura que se a Igreja não estabelecesse limites para 

a imoralidade do clero a Cristandade acabaria. Isso foi levado em consideração, e vários 

movimentos de penitência foram promovidos. O problema é que aquilo que o movimento 

católico considerava uma renovação, os reformadores consideraram que era o que precisava 

ser abolido. A salvação não estava em mais obras de penitência, mas na graça.  

Diante de uma piedade fracassada, a Igreja pregara a sua revitalização, enquanto 

Lutero pregou a sua extinção. Os católicos, como o pregador Jerônimo Savonarola (1452-

1498), na Itália, e Francisco Ximenes de Cisneros (1436-1517), na Espanha, quiseram mudar 

atitudes. Lutero quis mudar a teologia por trás das atitudes. Na Itália, a espiritualidade leiga se 

expressou nas confrarias conhecidas como oratórios, que se concentravam em obras de 

caridade. O oratório de Gênova, por exemplo, se concentrou em manter hospitais. Foram 

criadas as ordens dos teatinos e dos capuchinhos.  

Esses movimentos, porém, foram pequenos e tardios para salvar a unidade da 

Cristandade sob Roma. O V Concílio de Latrão (1512-1517) acabou por colocar fim ao 

conciliarismo, reafirmar o poder papal sobre os territórios, indo na direção contrária do que o 

movimento, com a ascensão da burguesia, desejava. Com a morte de Júlio II, foi eleito Leão 

X (1475-1521), que governou de 1513 a 1521, continuando a política do anterior. Em 1521 

                                                           
5
 O’MALLEY, John W. Giles of Viterbo on church and Reform. Leyden: Bril, 1968. 
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assumiu o papa Adriano VI (1459-1523), doutor em Teologia, com o compromisso de 

reformar a cúria. A reforma da Igreja era sua bandeira, mas seu pontificado acabou cedo. A 

partir de 1523 foram eleitos sucessivamente Clemente VII (1523-1534), Paulo III (1534-

1549) e Júlio III (1549-1555). Clemente VII era um Médici, primo de Leão X e mecenas das 

artes. Suas articulações políticas deixavam a desejar, não conseguindo sequer lidar com o 

divórcio de Henrique VIII na Inglaterra.  

Paulo III tinha simpatia pelos humanistas, e nomeou uma comissão de 9 cardeais para 

estudar uma reforma para a Igreja. O relatório que a comissão produziu identificou vários 

problemas, como imoralidade clerical, nepotismo, simonia e abuso de poder. Quando os 

protestantes tomaram conhecimento do relatório, tiveram certeza que suas ações estavam no 

caminho certo. Ser católico, luterano ou reformado não significa necessariamente inimizade. 

Alguns católicos viam os protestantes com certa simpatia, ainda que escolhessem permanecer 

na Igreja romana. Foi o caso do movimento evangelização italiana, que vigorou de 1512 a 

1560, que defendia a reforma da Igreja por meio da reforma individual por meio do estudo 

bíblico. A teologia que pregavam era muito parecida com a teologia da justificação pela fé 

luterana. 

Paulo III talvez tenha sido o primeiro papa da denominada Contrarreforma católica. 

Pelo menos, por meio de ações concretas, foi o que mais enfatizou a tentativa de eliminar o 

protestantismo. Até porque, no seu pontificado é que a cúria romana se deu conta da seriedade 

e do tamanho do movimento protestante. Foi ele quem promulgou o Index: Índice de livros 

proibidos, a Inquisição moderna, a aprovação da criação da Companhia de Jesus por Inácio de 

Loyola e a convocação do Concílio de Trento (1545-1563). Esses quatro foram as principais 

ações do que a historiografia denominou de Contrarreforma católica. 

É justamente por estar sempre em mudança e ser tão heterogêneo que os historiadores 

europeus e estadunidenses estão sempre revendo o tema da Reforma Protestante. Cada 

caricatura do movimento que é popularizada é criada a partir do grupo ao qual um autor 

pertence. Quando o pesquisador é um reformado, tende a exaltar Calvino acima de Lutero, 

apresentado este como um intolerante, antissemita, e aquele como um intelectual acima de 

interesses pessoais. Quando o autor é luterano, tende a apresentar Calvino como um beberrão, 

enquanto Lutero, um paladino da verdade lutando contra os baderneiros anabatistas. O Brasil, 

onde o número de protestantes tem crescido consideravelmente, não tem acompanhado essa 

discussão, recebendo na academia apenas os respingos de pesquisas anglo-saxãs através da 

tradução de obras antigas e às vezes até já superadas. 
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No entanto, além do tema não ser amplamente investigado nas universidades 

brasileiras, o levantamento bibliográfico que fizemos, mesmo levando em conta as pesquisas 

em inglês, espanhol e alemão, não encontrou um estudo sistemático do conflito entre os 

anabatistas com todos os outros grupos reformadores
6
. Encontramos, antes, estudos pontuais 

entre os anabatistas e outro determinado grupo, como os luteranos, calvinistas, anglicanos ou 

romanos
7
. Dessa forma, nossa tese pretende analisar o conflito da ideologia anabatista com 

todos os outros cinco grupos supracitados, incluindo também os católicos romanos, na ação 

que a historiografia remeteu ao conceito de Contrarreforma.  Partimos do pressuposto de que 

o conflito entre os anabatistas e os demais reformadores foi gerado por divergências 

ideológicas entre eles, e não somente por divergências teológicas ou econômicas. E, quando 

tratamos de divergências ideológicas, não estamos adotando o conceito de ideologia como um 

discurso que mascara ou deforma a infraestrutura. Entendemos como ideologia, para esta tese, 

como sendo uma proposta política de futura transformação social em curto prazo, sem 

necessariamente ser um conhecimento ilusório que mascara os conflitos sociais para legitimar 

a dominação de uma classe sobre a outra. Ideologia, nesse caso, seria o conjunto de ideias, 

pensamentos e doutrinas de um grupo que orientam suas ações sociais e políticas, sem 

necessariamente alienar os indivíduos que voluntariamente a criaram a partir do seu contexto 

social, já que foi uma elaboração consciente para expressar as expectativas daqueles que a 

criaram e a ela aderiram livremente, e não algo imposto para os adeptos por um grupo 

dominante, ou criado para dominar.  Ideologia, portanto, seria como uma associação de 

representações e ideias que um determinado grupo social produz a respeito do seu meio 

envolvente e da sua função nesse meio, criticando o estado político e social de sua sociedade 

até que sua proposta seja executada.  

Em uma sociedade não existe somente uma ideologia dominante, mas uma pluralidade 

de ideologias particulares presentes em frações de classes, que podem se tornar objeto de 

estudo de uma pesquisa acadêmica. Nesse sentido, não estamos fazendo um estudo que 

pressupõe uma luta de classes mascarada pela ideologia, mas um estudo que objetiva 

                                                           
6
 Essa conclusão foi obtida após exaustivo levantamento bibliográfico que levou em consideração tanto a 

historiografia clássica como a atualizada, inclusive levantamento eletrônico de artigos em periódicos científicos 

nacionais e internacionais por meio de indexadores como Periódicos Capes, Diadorim, Google Acadêmico e 

Latindex.  Em 2008 foi publicada, nos Estados Unidos, a obra organizada por David M. Whitford, Reformation 

and Early Modern Europe: a guide to research, uma exaustiva coletânea sobre o estado atual das pesquisas sobre 

a Reforma Protestante, que também demonstram que o conflito político e ideológico dos anabatistas com as 

demais alas reformadoras não foi objeto de estudo sistemático numa perspectiva histórica até aquele momento. 
7
 É o caso, por exemplo, da obra de John S. Oyer, Lutheran Reformers Against Anabaptists, 2001, e a obra de 

Harry Loewen, Luther and the Radicals: another look at some aspects of the struggle between Luther and the 

Radical Reformers, 1974, que analisaram o conflito teológico entre luteranos e anabatistas.  



22 
 

compreender as ideias anabatistas. Nossa tese investiga o conflito das crenças anabatistas, ou 

a visão de mundo desse movimento, e as respectivas ações, com a visão de mundo e 

respectivas ações dos adeptos das demais alas da Reforma Protestante no século XVI, sem 

reduzir esse conflito ao aspecto meramente teológico ou ao aspecto meramente econômico.  

O conceito acadêmico de Reforma Protestante remete, imediatamente, à ação de 

Martinho Lutero
8
 quando este se revoltou contra o papado, principalmente publicando suas 95 

teses em 31 de outubro de 1517 em Wittenberg
9
. Assim, o conceito de Reforma Protestante já 

está consolidado e traz implícito em si o recorte espaço-temporal do Sacro-Império Romano-

Germânico entre 1517 a 1555, que nós acompanhamos parcialmente nesta pesquisa. No 

entanto, apesar de ser um conceito bastante consensual, o termo Reforma Protestante traz 

consigo dois grandes problemas. Em primeiro lugar, o problema de ser um conceito no 

singular, quando, na verdade, naquele período do século XVI europeu, houve uma pluralidade 

de movimentos religiosos autônomos que disputaram entre si. Em segundo lugar, porque o 

próprio conceito traz implícito um juízo de valor
10

, ao afirmar que uma forma de cristianismo 

supostamente ruim, o católico
11

, foi substituído por uma forma de cristianismo supostamente 

qualitativamente melhor, o protestante.  

                                                           
8
 Nossa tese não investigará a biografia de Lutero. Para isso, consultar a principal obra sobre o tema: Febvre, 

Martinho Lutero, um destino, 2012. Outro clássico é Lienhard, Martim Lutero, tempo vida e mensagem, 1998. 

No Brasil, a vida de Lutero foi objeto de pesquisa do historiador Lessa, Lutero, 1976. 
9
 As 95 teses de Lutero podem ser consultadas sobre o título Debate para o esclarecimento sobre o valor das 

indulgências disponível em português na coletânea Martinho Lutero, Obras Selecionadas, volume 1, editora 

Sinodal, páginas 21 a 30. O texto original encontra-se preservado entre as páginas 233 e 238 do volume 1 da 

edição de Weimar. Sobre as 95 teses de Lutero, Carter Lindberg, 2001, p. 76, explica: “A universidade medieval 

consistia de uma faculdade de humanidades e das três faculdades profissionais de Medicina, Direito e Teologia. 

A linguagem de instrução era o Latim, e o método de instrução era o estudo detalhado e o comentário de textos, 

dando-se particular atenção à autoridade de Aristóteles e a seus escritos sobre lógica. Os debates, que eram um 

estilo polêmico de apresentação central a todo esse processo, não permitiam apenas a demonstração de aptidões 

intelectuais; eles também serviam à busca da verdade. Os debatedores apresentavam as provas em favor de sua 

posição na forma de teses; a seguir, os opositores apresentavam provas em contrário para sustentar sua própria 

posição. Exigia-se que todos os professores realizassem debates públicos para mostrar como isso tudo era feito, e 

exigia-se que tanto o corpo docente como os estudantes comparecessem a debates semanais sobre tópicos 

seletos. Os debates davam aos estudantes uma formação no pensamento lógico. O professor indicava um 

conjunto de teses para um estudante, que a seguir as defendia de acordo com as regras da lógica. Esta também 

era a forma dos exames finais para a obtenção de um título acadêmico. (...) Foi justamente na forma do debate 

universitário que Lutero formulou suas Noventa e Cinco teses, assim como muitos de seus outros escritos 

reformatórios. Neste e em outros aspectos a Reforma era um movimento surgido de dentro das universidades”.  
10

 BOSSY, John. A Cristandade no Ocidente. Lisboa: Edições 70, 1985. 
11

 O termo católica referindo-se à Igreja da Idade Média ou do período da Reforma Protestante, pode ser 

entendido como anacrônico porque só foi estabelecido definitivamente como conhecemos hoje no Concílio de 

Trento (1545-1563). Antes do cisma luterano só havia uma Igreja, chamada assim e identificada muitas vezes 

como Igreja de Roma ou Igreja Romana, por causa da sua sede naquela cidade. Por outro lado, isso não 

impossibilita o seu uso para o período que estamos trabalhando, já que o termo catholicus no sentido de 

universal já era usado em documentos desde o Concílio de Niceia em 325.    
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 Já William G. Naphy
12

 prefere partir do impacto que as ações de Lutero causaram no 

Ocidente para conceituar a agitação do século XVI como A Revolução Protestante
1
. Seja 

Reforma, seja Revolução, é certo que, enquanto conceitos, esses termos são um tipo ideal 

weberiano para permitir aos pesquisadores a possibilidade de se estudar o surgimento do 

protestantismo. Considerando esse debate, pressupomos que seria mais coerente 

denominarmos as ações dos agentes religiosos do período de cismas religiosos do século XVI 

europeu. Afinal, o termo cisma é o conceito usado para se referir ao surgimento da Igreja 

Ortodoxa no século XI (cisma oriental) e para referir-se ao período de disputa entre os papas 

de Roma e Avignon na Idade Média no século XIV (cisma ocidental). Por que, quando para 

se referir ao surgimento do protestantismo, a historiografia usa um conceito diferente do que 

foi usado para se referir ao surgimento dos ortodoxos cinco séculos antes? E, por que o 

conceito usado para o surgimento dos ortodoxos não traz o implícito juízo de valor de 

superioridade que o conceito usado para o surgimento do protestantismo carrega? Se a ação 

iniciada por Lutero é denominada de Reforma Protestante, a ação dos bispos do oriente no 

século XI deveria ser denominada de Reforma Ortodoxa e não Cisma do Oriente
13

. 

O conceito de Reforma Protestante foi cunhado em 1694 pelo historiador alemão Veit 

Ludwig von Seckendorff
14

 para explicar que no século XVI teve início um cristianismo não 

romano que modificou substancialmente a teologia até então predominante. Este novo 

cristianismo, como vimos acima, recebeu o nome de protestantismo porque seus adeptos 

protestaram contra a decisão da Dieta de Espira em 1529. É preciso lembrar que Lutero e os 

demais reformadores não tinham consciência que suas ações dividiriam definitivamente a 

Cristandade posterior. Inicialmente não viam o fato de serem protestantes como significando 

                                                           
12

 NAPHY, William. The protestant revolution. Londres: BBC Books, 2008. 
13

 Uma solução seria denominar todos esses movimentos de cismáticos, ou os grandes cismas da cristandade, 

pela ordem cronológica que ocorreram: Primeiro cisma (século XI, com o surgimento dos ortodoxos), segundo 

cisma (século XIV, com a disputa entre dois – e três – papas na Cristandade ocidental) e terceiro cisma (século 

XVI, com o surgimento das grandes correntes questionadoras do papado comumente denominadas de 

reformadoras). Explicando que, para ser um cisma, é necessário que o movimento questionador, ao contrário das 

heresias, que também eram questionadoras, tenha permanecido por um tempo considerável para promover 

mudanças sociais substanciais, sem sucesso da igreja romana em sufocá-las rapidamente. Então, ao nos 

referirmos ao terceiro cisma, também deveríamos usar o conceito no plural, cismas, para então darmos conta da 

pluralidade da movimentação daquele período. No entanto, cientes disso, mas, considerando a consolidação do 

conceito de Reforma Protestante na academia, continuaremos fazendo uso dele, sem descartamos esta breve 

reflexão levantada para pesquisas posteriores. Dificilmente um conceito dará conta de abarcar toda a realidade 

que ele sintetiza. Essa insuficiência, porém, não descarta o seu uso. Pode-se usá-lo bem quando se conhece suas 

limitações. E da mesma forma que é possível elaborar um quadro para o século XVI, também é possível fazê-lo 

para a atualidade, e é fundamental apresentá-lo nesta introdução. O protestantismo atual pode ser dividido em 

três principais correntes: O protestantismo tradicional ou histórico, o protestantismo de vertente pentecostal, e os 

protestantes de grupos sectários. O primeiro grupo engloba aqueles protestantes que, de alguma maneira, 

advogam para si uma herança do século XVI ou do movimento puritano. 
14
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que pertenciam a outra igreja diferente da Católica. Assim, partir do pressuposto de que os 

agentes históricos do século XVI tinham consciência de estarem propositalmente promovendo 

um cisma que permaneceria, como o conceito de Reforma Protestante ficou conhecido depois 

do século XVII, é incorrer em anacronismo. Como já explicado, tratou-se de uma 

conscientização que foi acontecendo aos poucos.  

A partir da obra de Seckendorff também que o conceito de Reforma ficou associado ao 

nome do monge agostiniano Martinho Lutero como protagonista. A historiografia alemã dos 

séculos XVIII e XIX então definia a Reforma Protestante como uma época iniciada com a 

publicação das 95 teses em 1517 em Wittenberg e caracterizada pela obra divinamente 

motivada de Lutero visando purificar a Igreja, e a Cristandade, de erros doutrinais. O terminus 

a quo da Reforma Protestante seria então a Paz de Augsburgo em 1555
15

. Depois, em 1839, o 

historiador alemão Leolpold Von Ranke
16

 popularizou o conceito de Contrareforma para 

definir a reação da Igreja Católica. Desde então, a historiografia protestante preferiu usar o 

termo Contrarreforma para se referir à ação da Igreja Católica, focando os movimentos 

contrários aos reformadores, inclusive com tentativa de detê-los, enquanto a historiografia 

católica preferiu usar o termo Reforma Católica para mostrar que a origem do termo estava no 

próprio catolicismo e era anterior à Lutero.  

A longa tradição historiográfica construída pelos autores protestantes consolidou na 

academia a noção de que a Reforma Protestante ocorrida no século XVI teria sido um 

movimento exclusivo de purificação religiosa em resgate dos verdadeiros princípios do 

cristianismo contra os abusos do clero romano, principalmente na figura do papa. É claro que 

a incoerência entre o que era pregado e o que era praticado pela maioria do clero católico no 

período era gritante, mas, em contraste, essa historiografia tendeu a exaltar a figura de Lutero 

e Calvino como heróis que desafiaram gigantes, minimizando o contexto social, político e 

econômico, como se esses heróis fossem ascetas totalmente despossuídos de ambições ou 

interesses pessoais. Isso, inclusive, acabou ajudando a popularização da noção de que no 

século XVI as pessoas estavam desinteressadas da religião, o que não procede. O fato de as 

pessoas na Europa do século XVI estarem descontentes com o clero não significa que não 

tinham mais interesse pela religião. Pelo contrário, o desejo de reformar a Cristandade 

demonstra a importância que ela tinha para aquela mentalidade.  

                                                           
15

 A Paz de Augsburgo foi um tratado assinado em 1555 na cidade de Augsburgo que estabelecia um acordo de 

trégua entre Carlos V e os príncipes protestantes seguidores da Reforma Luterana. A partir de então os luteranos 

passaram a ser tolerados no Sacro-Império Romano-Germânico. 
16

 RANKE, Leopold. History of Reformation in Germany. Philadelphia: Lea and Blanchard, 1844. 
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A historiografia católica, por sua vez, tentou diminuir ou refutar as críticas dos 

historiadores protestantes. Acusava-se a moral dos líderes proeminentes, colocava-se em 

dúvida as motivações dos agentes e responsabilizava os protestantes por terem dividido a 

Cristandade e, inclusive, serem os responsáveis pela tardia unificação alemã. Além disso, os 

autores católicos passaram a defender que as origens da reformação estava no interior do 

próprio clero, com o movimento conciliarista, místicos e surgimento de novas ordens no 

período.   

O movimento puritano, por sua vez, surgiu na Inglaterra durante o século XVII como 

reação ao absolutismo inglês. Após a morte de Henrique VIII (1491-1547), sua filha, a rainha 

Elizabeth (1533-1603), estabeleceu as bases da Igreja Anglicana. Essa base, por sua vez, se 

fundamentou em uma grande jogada política, que colocou a Igreja da coroa inglesa num meio 

termo, adotando uma teologia protestante, mas mantendo uma liturgia romana. E, na questão 

administrativa, o sistema episcopal, posto que fosse considerado o mais importante para 

manter a monarquia. Por isso, grupos que defendiam que a Igreja Anglicana deveria ser 

“purificada por completo” (daí o nome de puritanos) questionavam as práticas da religião 

oficial. Os grupos puritanos estavam de acordo em serem contrários ao que julgavam 

corrupções do anglicanismo, mas divergiam entre si por questões administrativas. Os dois 

principais grupos eram os presbiterianos (que acreditavam que uma igreja deveria ser 

governada por um presbitério) e os congregacionais (que acreditavam que uma igreja deveria 

ser governada por decisão conjunta de toda uma congregação). Os puritanos, em contato com 

os anabatistas, desenvolveram denominações protestantes que permaneceram até hoje. Entre 

essas denominações, por exemplo, há os batistas e menonitas, com considerável presença no 

Brasil atualmente.  

Esse debate também nos leva a questionar até que ponto a Reforma Protestante pode 

ser vista como uma ruptura que marca a passagem do medievo para a época moderna ou como 

uma continuidade. Seria o pensamento religioso da Reforma o resultado natural do 

pensamento predominante no outono da Idade Média ou representava um rompimento com 

uma tradição intelectual até então homogênea, podendo ser vista como primavera dos tempos 

modernos? Do ponto de vista político, econômico e social, podemos afirmar que a Reforma 

Protestante foi uma ruptura, já que ela contribuiu diretamente e decisivamente para a 

consolidação da burguesia, os poderes locais e consolidou novidades sociais, como a 

divulgação das escolas. Do ponto de vista cultural, porém, a Reforma Protestante se 

encaixaria melhor na noção de continuidade, já que, do ponto de vista religioso, que era a 
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preocupação primordial dos reformadores, ela foi o ponto culminante do que estava sendo 

gestado intelectualmente desde os séculos XIV e XV
17

.  

Exposto isso, passemos à apresentação das nossas fontes. Como critério de seleção, 

partimos das fontes anabatistas para, consequentemente, contrastá-las com as fontes dos 

demais reformadores. Por fim, priorizamos as fontes que tratam mais do aspecto social e 

político, como as narrativas, do que do aspecto doutrinário e teológico, como as homilias, 

prédicas e tratados teológicos. Há inúmeras traduções e edições dessas fontes que nos 

permitiram realizar proveitosa pesquisa. Sempre que possível, acessamos o texto original para 

pesquisar. Quando não nos foi possível acessar o original, ou quando não havia domínio da 

língua, como é o caso do holandês, acessamos textos traduzidos sempre procurando comparar 

as traduções.  

Alguns documentos mais populares, como os escritos de Lutero e Calvino, contam 

com traduções consagradas para o português. Neste caso, quando há uma publicação de um 

tradução para o português, preferimos citar nesta tese essa tradução que já é reconhecida pela 

comunidade acadêmica. E, quando possível, transcrevemos o original em nota de rodapé. Já 

os textos anabatistas não estão disponíveis em português. Quando não foi possível acessar o 

original, acessamos os textos em inglês ou espanhol, mediante traduções clássicas que 

oferecem criterioso aparato crítico. Para tanto, apresentamos, anexo, os trajetos percorridos 

para acessar as fontes. Apresentaremos qual fonte nós citamos neste trabalho. Quando havia, 

de um determinado documento, uma tradução consolidada para o português, citamos esta 

respectiva tradução, e fizermos referência dela como corpus documental nas referências. 

Quando não havia tradução consolidada, publicada e reconhecida pela comunidade acadêmica 

para o português, fizemos a nossa própria tradução, e a citamos no corpo do texto, colocando 

em nota de rodapé o texto que nós acessamos, se o original ou se alguma tradução para o 

inglês ou espanhol, remetendo para as referências qual a obra acessada.  

A primeira fonte utilizada foi a coletânea Crônicas Hutteritas, do original alemão 

Chronik der Hutterischen Brüder. A Irmandade Hutterita era o nome da maior e mais 

importante comunidade anabatista do século XVI. Ela surgiu em torno de 1530, quando o 

anabatista ex-padre e professor Balthasar Hubmaier (1480-1528) organizou uma comunidade 

de seguidores na região da Morávia. Depois de alguns problemas internos e considerável 

expansão numérica de adeptos, ela foi solidificada sob a liderança do anabatista Jacó Hutter 
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(1500-1536), daí recebeu o nome de comunidade dos irmãos hutteritas ou Irmandade 

Hutterita.  

De 1555 a 1595 essa comunidade prosperou tanto que eles chamaram a época de 

período dourado. Aumentaram numericamente chegando a 30.000 membros. Foi também um 

período de vigorosa produção literária. Kaspar Braitmichel (?-1573) iniciou então a 

compilação das Crônicas dos irmãos hutteritas, que seus sucessores só terminaram em 1665. 

Eles eram cuidadosos em guardar registros, inclusive cartas da e para a comunidade. No 

período de ouro, escreveram muita coisa, inclusive regras que regulamentavam a vida social 

entre eles, inclusive sobre medicação. Acessamos essa fonte mediante a edição em inglês de 

dois volumes, The Chronicle of the Hutterian Brethren, traduzida e editada pela comunidade 

hutterita atual, e publicada em 2003, no Canadá, priorizando o primeiro volume.  

A segunda principal fonte, ou coletânea, para nosso estudo é, em holandês, o livro Het 

Bloedig Tooneel Der Doops-gesinde, En Weereloose Christenen. Die om het getuygenisse 

Jesu lebres Salighmaeckers geleden hebben en gedoodt zijn van Christi tijdt af tot dese laetste 

onse toe tijden, conhecido pela edição em inglês como The Bloody Theatre or Martyr’s 

Mirror of the Defenceless Christians who suffered and were put to death  for the testimony of 

Jesus, their savior, citado daqui em diante como Espelho dos Mártires ou Martyr’s Mirror, 

como é popularmente conhecido. Essa documentação, organizada inicialmente em holandês, 

começou a ser compilada em 1559 e concluída em 1659 pelo anabatista Thieleman J. van 

Braght (1625-1664). O livro, cuja edição em inglês contempla mais de 1.000 páginas, é 

ilustrado com 104 gravuras de cobre e centenas de relatos do período. Ele foi traduzido para o 

inglês por Joseph F. Sohm em 1937 e contem confissões de fé, cartas de anabatistas presos 

para seus familiares e amigos, testamentos de mártires para seus descendentes, letras de 

músicas, processos e atas de julgamentos, decretos de execuções, biografias, entre outros. 

Para esta pesquisa, consultamos a quinta edição em inglês, de 1950.  

A terceira fonte é a Confissão de Schleitheim, do original alemão Schleitheimer 

Artikel. Em 24 de fevereiro de 1527, sob a liderança do anabatista Michael Sattler (1495-

1527), os anabatistas publicaram 7 artigos que ficaram conhecidos como o principal 

documento sistematizador de suas doutrinas. O manuscrito original está preservado no museu 

da cidade suíça de Schleithem (ver anexo 9), que o disponibiliza escaneado na íntegra em seu 

sítio eletrônico
18

. Para esta pesquisa, consultamos principalmente o texto original alemão, e a 

tradução com aparato crítico para o espanhol feita por John Howard Yoder em 1976.  
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 A quarta fonte foi a carta
19

 de Conrad Grebel
20

 enviada para Thomas Müntzer no final 

de 1524, considerada pela historiografia como a principal carta do movimento anabatista, 

além de ser o primeiro documento de que se tem notícia até o presente momento. Ela é 

considerada como carta programática porque sintetiza todas as principais ideias do 

movimento. Há várias edições publicadas de sua carta. Para esta pesquisa, trabalhamos 

principalmente com a publicação bilíngue alemão-inglês traduzida e organizada por J. C. 

Wenger e publicada em 1970.   

 A quinta e última fonte entre as principais foi a obra Anabaptistici furoris 

Monasterium inclitam Westphaliae metropolim evertentis historica narratio, originalmente 

produzida em latim por Hermann von Kerssenbrock, que acessamos por meio da edição em 

inglês, Narrative of the Anabaptist Madness, de 2007. Nela, o autor narrou, como testemunha 

ocular, os eventos da tomada da cidade de Münster pelos anabatistas. Como veremos adiante, 

na cidade de Münster foi implementado um reino milenarista anabatista entre 1533 e 1535. 

Kerssenbrock escreveu este livro quarenta anos após o evento. Ele presenciou boa parte dos 

acontecimentos, pois vivia na cidade desde sua infância. Em determinado momento ele teve 

que fugir com sua família convertida ao luteranismo, mas depois começou a compilação de 

sua obra levando em conta tanto suas próprias lembranças como uma pesquisa nos arquivos 

da arquidiocese como em relatos de várias pessoas que ele entrevistou. Seu trabalho original 

se perdeu, e a versão em inglês mais divulgada, publicada em 2007, foi fruto de um trabalho 

que levou em conta os manuscritos mais antigos em alemão e latim.  

                                                           
19

 O manuscrito original da carta de Grebel para Müntzer está preservado na Die Kantonsbibliothek Vadiana, ou 

Biblioteca Vadiana, em Saint Gallen, na Suíça. Ela foi escrita originalmente em alemão e pode ser consultada na 

coleção organizada por Muralt e Schmid, Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz. Ela foi traduzida 

para o inglês pela primeira vez em 1905 por Walter Rayschenbusch. Atualmente, há várias traduções disponíveis 

em inglês. Michael G. Baylor a incluiu na sua coletânea The Radical Reformation, publicado pela Cambridge 

Press em 1991. E a coleção de edições críticas, Classics of the Radical Reformation, a disponibiliza no volume 

4.  E em espanhol, a carta está disponível na coleção Textos escogidos de la reforma radical, organizada por 

John Howard Yoder em 1976. Para este trabalho, usamos a transcrição feita por J. C. Wenger e publicada em 

1970 numa edição que disponibiliza, anexo, facsímiles dos originais manuscritos.  
20

 As 57 cartas originais de Conrad Grebel, em alemão, estão preservadas na Biblioteca Vadiana, Die 

Kantonsbibliothek Vadiana, em Saint Gall, na Suíça. Estão disponíveis impressas e traduzidas para o inglês na 

obra de Harold Stauffer Bender, The life and letters of Conrad Grebel, 1950 e em alemão moderno na coletânea 

organizada por Muralt e Schmid, Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz.1952. Essa carta de 1524 

para Thomas Müntzer foi traduzida para o inglês pela primeira vez em 1905 por Walter Rayschenbusch. 

Atualmente, há várias traduções disponíveis em inglês. Michael G. Baylor a incluiu na sua coletânea The Radical 

Reformation, 1991, e George H. Williams na coletânea Spiritual and Anabaptist Writers, 1957. E a coleção de 

edições críticas, Classics of the Radical Reformation, a disponibiliza no volume 4.  E em espanhol, a carta está 

disponível na coleção Textos escogidos de la reforma radical, organizada por John Howard Yoder. Para este 

trabalho, usamos a transcrição feita por J. C. Wenger e publicada em 1970 numa edição que disponibiliza, anexo, 

facsímiles dos originais manuscritos. Assim, foi-nos possível acessar o manuscrito original desta carta para 

análise nesta tese. É, portanto, o documento anabatista mais amplamente divulgado.  
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 Esses cinco documentos, Crônicas Hutteritas, O espelho dos mártires, A Confissão de 

Schleitheim, Carta de Conrad Grebel e Crônicas da loucura Anabatista constituem-se no 

nosso principal corpus documental. Partindo deles, também exploramos os escritos 

individuais dos principais anabatistas citados ao longo de nossa pesquisa, principalmente as 

cartas que eles trocaram entre si. De Félix Manz, a carta que ele escreveu para o Conselho da 

cidade de Zurique em 1525 e de George Blaurock, analisamos Memórias, de 1525. De 

Balthasar Hubmaier, usamos três documentos: Na Espada, de 1527; Suma da Vida Cristã, de 

1525 e Mensagem Fraterna, de 1525. E, de Pilgram Marpeck, O fruto quíntuplo do 

arrependimento, de 1550. De Hans Denck, Sobre a lei de Deus, de 1526 e O que querem 

dizer as escrituras, de 1526. De Hans Hut, O mistério do batismo, de 1526. De Melchior 

Hoffmann, Carta ao rei Frederico da Dinamarca, de 1530. Esses documentos foram 

acessados por meio de duas principais coletâneas. A que foi traduzida para o espanhol e 

organizada por John Howard Yoder em 1976, Textos escogidos de la reforma radical, e a que 

foi traduzida para o inglês e organizada por Michael Baylor em 1991, The Radical 

Reformation. 

 Essas fontes nos possibilitaram agrupar a ideologia anabatista em três pontos 

principais: Eles eram contrários à ideia de Cristandade, defendiam o pacifismo e 

supostamente pregavam o fim da propriedade privada. A partir daí, então, passamos a analisar 

o conflito desses três pontos ideológicos com as demais correntes da Reforma Protestante. 

Nosso objeto, portanto, foi o conflito entre os anabatistas e os demais reformadores. Assim, 

por exemplo, se um documento anabatista apresentou um conflito ideológico com os 

luteranos, como por exemplo, a questão do fim da ideia de Cristandade, investigamos, do lado 

luterano, os documentos que elucidam aquele respectivo ponto, isto é, os documentos que 

falam sobre o posicionamento luterano a respeito da questão da separação entre os poderes 

temporais e espirituais. Dessa forma, para identificar a ideologia oposta à dos anabatistas, 

usamos como documentos o que segue. 

Dos luteranos, a principal fonte é A Confissão de Augsburgo, escrita originalmente em 

alemão e latim por Phillipe Melanchton em 1530, que acessamos em português mediante a 

edição comemorativa de 2005 publicada pela editora luterana Sinodal. Também, do lado 

luterano, acessamos os documentos de autoria do próprio Martinho Lutero: Da autoridade 

secular, de 1523; Discurso perante a Assembleia de Worms, de 1521; Carta ao Conselho da 

cidade de Danzig, de 1525; Um conselho, de 1530; Salmo 101, de 1534; Debate circular, de 

1539; Carta aos príncipes da Saxônia, de 1524; Carta aberta aos Burgomestres, de 1524; 
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Exortação à paz, de 1525; Contra as Hordas Salteadoras, de 1525; Posicionamento contra os 

camponeses, de 1525; Carta aberta contra os camponeses, de 1525; Sobre os militares, de 

1526; Da guerra contra os turcos, de 1529; Exortação à oração contra os turcos, de 1541; 

Exortação contra a rebeldia, de 1522; Advertência aos Alemães, de 1531; Exortação a todos 

os párocos, de 1539
21

.  

Dos anglicanos, usamos os 40 artigos de religião de 1553, escritos para definir o 

anglicanismo em oposição à igreja romana e ao anabatismo. Em 1563 eles foram 

transformados em 39 artigos e tornaram-se o principal documento da Igreja Anglicana até 

hoje. Dos reformados, um texto de João Calvino, Poder Civil, de 1536, conforme traduzido e 

disponibilizado na coletânea Escritos seletos de Martinho Lutero, Tomás Müntzer e João 

Calvino pelo professor Luis Alberto De Boni, e a coleção principal A Instituição da Religião 

Cristã, conhecida popularmente como As Institutas, traduzida para o português e publicada no 

Brasil pela editora da Igreja Presbiteriana e pela editora da Universidade Estadual de São 

Paulo
22

.  

Dos espiritualistas, três textos de Müntzer: Manifesto de Praga, de 1521, Sermão aos 

príncipes, de 1524, Pronunciamento de defesa, de 1524 e os 12 artigos dos camponeses, de 

1525. Os três primeiros conforme traduzido e disponibilizado na coletânea Escritos seletos de 

Martinho Lutero, Tomás Müntzer e João Calvino pelo professor Luis Alberto De Boni, 
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 Os documentos de Lutero estão preservados na coleção Martin Luther Werke: Kritische Gesamtausgabe que, 

além de aparato crítico, fornece os textos originais, em Alemão e Latim. Essa coleção foi organizada no século 

XIX pelo editor 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. No Brasil, essa 

coleção está disponível na íntegra para pesquisa na biblioteca da Escola Superior de Teologia, da Igreja 

Luterana, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ela também pode ser consultada pelo sítio eletrônico da 

Universidade de Stanford, que disponibiliza a coleção completa para consulta on-line. As principais traduções 

mais populares dessa coleção são a Luther’s Works, coleção que traduziu metade da obra de Lutero para o inglês, 

e a coleção Martinho Lutero, Obras Selecionadas, que tem 17 volumes de obras luteranas traduzidas da edição 

de Weimar para o português pela Comissão Interluterana de Literatura, sob a direção da editora luterana Sinodal. 

Nesta tese, portanto, ainda que tenhamos pesquisado a edição de Weimar para a pesquisa, priorizamos citar o 

texto disponível pela coleção Martinho Lutero, Obras Selecionadas. Sempre que possível procuramos adotar o 

padrão de citar o texto de Martinho Lutero, Obras Selecionadas no corpo do texto e, em nota de rodapé, o 

original conforme a edição de Weimar. E, para comparar e localizar os textos, disponibilizamos uma relação no 

anexo 3. 
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 Os textos das Institutas de Calvino eram traduzidos e publicados em português por Valter Graciano Martins 

até 2006, quando a obra completa foi toda traduzida e publicada em duas edições: As Institutas: Edição 

Clássica (São Paulo: Cultura Cristã, 2006, 4 volumes) e As Institutas: Edição especial com notas para estudo e 

pesquisa da edição francesa de 1541 (São Paulo: Cultura Cristã, 2006, 4 volumes.). Depois disso, a editora da 

Universidade Estadual Paulista (Editora UNESP), por meio de uma equipe liderada pelos professores Carlos 

Eduardo de Oliveira (UFSCar) e José Carlos Estevão (USP) traduziu do latim  para o português a obra A 

Instituição da Religião Cristã, em dois tomos (UNESP, 2007-2008).  
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tradução que citamos no corpo do texto
23

. E dos racionalistas, de Karstaldt, Carta da 

Comunidade de Orlamünde para o povo de Allstedt, de 1523, usado como no supracitado 

caso dos 12 artigos dos camponeses. Por fim, dos católicos romanos, o documento oficial do 

Concílio de Trento (1545), do quinto Concílio de Latrão (1512) e demais textos papais da 

época. Ao todo, portanto, levantamos originalmente 44 extensos documentos como fontes 

para esta nossa pesquisa histórica.  

Do ponto de vista da inspiração teórica, buscamos nos orientar através dos conceitos 

do sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual contribui consideravelmente para um trabalho de 

História das Religiões através da proposta de vários conceitos fundamentais, entre eles, o 

conceito de campo religioso e o conceito de capital religioso. Ele cunhou tais conceitos por 

meio de um diálogo entre os fundadores da sociologia, inclusive da sociologia da religião, 

que, sabe-se, ampara-se na tríade Marx, Weber e Durkheim, propondo integrar em um sistema 

coerente as contribuições das diferentes teorias parciais e mutuamente exclusivas. Assim, 

Bourdieu pretende situar-se num ponto de onde seja possível perceber, ao mesmo tempo, o 

que pode e o que não pode ser percebido a partir de cada um dos pontos de vista dos três 

supracitados autores.  

Dessa forma, depois de analisar as propostas teóricas de Durkheim e Weber, Bourdieu 

conclui que existe uma correspondência entre as estruturas sociais e as estruturas religiosas. 

Isso significa, para ele, que a religião contribui para a imposição dissimulada
24

 dos princípios 

de estruturação do mundo social na medida em que impõe um sistema de práticas e de 

representações cuja estrutura objetivamente fundada em um princípio de divisão política, 

apresenta-se como a estrutura natural-sobrenatural do cosmos.  

Bourdieu também explica que as transformações econômicas e sociais correlatas à 

urbanização, associada ao desenvolvimento do comércio e a demais atividades burguesas, que 

eram independentes dos imprevistos naturais, possibilitou um questionamento das tradições e 

uma racionalização (aqui Bourdieu recorre a Weber) das necessidades religiosas. Ainda que 

Bourdieu esteja pensando no surgimento das cidades na Antiguidade, sua teoria é 
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 O último tem uma tradução para o inglês na coletânea organizada por Michael Baylor, The Radical 

Reformation, 1991, que por sua vez foram traduzidos do texto alemão na coletânea organizada por Günther 

Franz, Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges, 1963. Nesta tese, citamos no corpo do texto a tradução que 

fizemos para o português da edição de Baylor, disponibilizando em nota de rodapé o texto em inglês acessado. 
24

 Nosso trabalho tem uma inspiração teórica weberiana no sentido de que nossa pesquisa se insere 

epistemologicamente no seu modelo compreensivo, isto é, interpretação da ação social, que é toda conduta 

humana cujos sujeitos realizam um sentido subjetivo pretendido. Nesse sentido, acompanhamos Bourdieu 

quando este afirma que a religião contribui para uma imposição dissimulada porque, quando Weber propõe a 

pesquisa compreensiva da História, explica que para compreender a conduta humana o historiador deve ir além 

do sentido declarado pelo personagem estudado e descobrir sua motivação mais profunda, praticamente 

inconsciente.  
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perfeitamente cabível para o contexto do século XVI, posto que a intensificação da 

urbanização fosse também um fator preponderante daquela época. Foi justamente essa 

racionalização que causou o cisma, bem como, a extensa produção de documentos escritos, 

isto é, os debates teológicos daquele período, que agora nos possibilita estudá-los.  

Isto porque, os documentos que selecionamos como corpus documental desta tese são 

produtos do trabalho de um corpo de especialistas incumbidos da gestão dos bens de salvação 

resultado do fenômeno da urbanização. Afinal, quando as pessoas estão aglomeradas em uma 

cidade, a religião desenvolve os critérios éticos de recompensa dos bons e castigo dos maus 

por parte da divindade, que, por sua vez, desenvolve nas pessoas as aspirações éticas e o 

sentimento negativo de pecado, cujo caminho correto para agradar a divindade ética será 

mostrado pelo especialista religioso. 

Esse caminho, segundo Bourdieu, é o processo de sistematização das práticas e 

representações religiosas, que tem sua relativa autonomia em relação à economia, ou seja, 

sem a dependência total dos modos de produção, e que constitui um campo religioso. Quando 

essas práticas e representações são sistematizadas por um corpo de sacerdotes, formando o 

campo religioso de uma dada sociedade, os demais que ficaram excluídos da posse desse 

conhecimento são denominados de leigos, posto que estejam destituídos do capital religioso 

(soma das sistematizações das práticas e representações religiosas) daquela sociedade. Assim, 

o corpo de sacerdotes tem a ver diretamente com a racionalização da religião e deriva o 

princípio de legitimidade de uma teologia erigida em dogma cuja validade e perpetuação ele 

garante. Em outras palavras, os donos do capital religioso substituem as mitologias pela 

coerência intencional das teologias. Ou seja, criam uma ideologia religiosa ao mesmo tempo 

em que criam teologia. Por isso, quando as fontes nos disseram que os líderes anabatistas 

estavam fazendo teologia, questionamos essas mesmas fontes perguntando pela ideologia 

contida nessa fonte.  

Essa função social, capaz de estruturar o mundo social, está ligada ao que Bourdieu 

chama de consagração, isto é, a capacidade que um sistema religioso tem de converter um 

ethos (sistema de questões indiscutíveis) implícito em ética explícita. Em outras palavras, os 

agentes portadores do capital religioso conseguem basear-se em verdades absolutas que lhe 

são próprias para explicar aos cidadãos como devem viver, e estes recebem tal construção 

dada como natural. Por isso, a religião está, para Bourdieu, predisposta a assumir uma função 

ideológica, função prática e política de absolutização do relativo e de legitimação do 

arbitrário. Portanto, queremos descobrir essa conversão feita tanto pelos anabatistas quanto 
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pelos demais reformadores para demonstrar que o conflito entre eles não se deu somente 

porque discordavam teologicamente, mas demonstrar também no plano ideológico que o 

conflito se deu porque essa teologia discordante também produziu uma maneira estruturante 

do mundo por meio de uma proposta de legitimação de um estilo de vida conflitante.  

Não se trata de explicar uma disputa simbólica, religiosa, teológica, por meio do seu 

modo de produção ou pela perspectiva econômica. Engels e Norman Cohn tentaram explicar 

assim o surgimento dos anabatistas
25

, o que tornou essa explicação reduzida e insuficiente. 

Bourdieu, porém, defende que os conflitos religiosos não são satisfatoriamente explicados 

somente como controvérsia teológica ou somente vendo a controvérsia teológica como reflexo 

de conflito de interesses materiais disfarçados porque, para ele, na verdade, os conflitos 

religiosos são resultado dessas duas coisas ao mesmo tempo, porque uma pressuposição não 

se sustenta sem a outra. Em outras palavras, se podemos estudar conflitos religiosos por meio 

da sua ideologia, é porque a religião cumpre uma função social. E se a religião tem uma 

função social, não é porque seus adeptos esperam consumir dela somente os bens simbólicos 

capazes de explicar existencialmente os infortúnios da vida (doença, sofrimento, morte, etc.) – 

teologia de fato - como também consomem bens simbólicos que justifiquem, expliquem, 

legitimem sua existência social – conflitos sociais “disfarçados” de teologia.           

No primeiro capítulo, apresentamos a análise das bases sócio-espaciais do movimento 

anabatista, compreendendo as condições que possibilitaram a formação de sua ideologia. No 

segundo capítulo, analisamos a primeira proposta ideológica, que foi propor a separação entre 

o poder temporal e o poder secular. No terceiro capítulo, analisamos a segunda proposta, a 

defesa do pacifismo. No quarto e último capítulo, a terceira proposta ideológica anabatista, 

que supostamente teria sido pregar o fim da propriedade privada. Para ilustrar, ao final 

anexamos algumas imagens e três mapas. 
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 Para Engels, As guerras camponesas na Alemanha, 1977, os anabatistas surgiram no meio das massas 

camponesas desprovidas de recursos econômicos, contra Lutero, que para ele, defendia os interesses da 

burguesia. Já Norman Cohn, historiador social inglês, em 1957 publicou Na senda do milênio, obra que foi 

revisada em 1970 e onde ele trabalhou os movimentos milenaristas da Idade Média. Um projeto extenso que 

recortou do século XI ao século XVI e preocupou-se em analisar as heresias em suas peculiaridades, isto é, sem 

generalizações. O trabalho é denso, fruto de uma acurada pesquisa que utilizou as mais ecléticas fontes nos mais 

diferentes idiomas. O último capítulo, inserido na revisão de 1970, apresenta os anabatistas sob a perspectiva da 

temática principal do livro. Cohn não é marxista, e faz uma pesquisa de orientação weberiana, mas também 

explica pelo viés econômico. Para ele, os anabatistas, como outras seitas milenaristas, surgiram entre os pobres 

que desejavam melhores condições de vida. Explicar o surgimento do movimento anabatistas como pobres que 

desejavam melhoria de vida não consegue abarcar a complexidade do tema. Até porque, como veremos, os 

anabatistas não eram formados majoritariamente de pobres camponeses que entraram nessa seita motivados pela 

busca de uma melhor condição social.   



34 
 

1. AS BASES SOCIAIS E A EXPANSÃO GEOGRÁFICA  

 

 

Os justos sempre têm sofrido e portanto não é algo de que se deve 

estranhar. 

Godevaert Mertens 

 

 

Para identificarmos o movimento anabatista e, consequentemente, analisarmos o 

conflito com os demais grupos reformadores, é necessário, em primeiro lugar, 

compreendermos suas bases sócio-espaciais. Sobre isso, trata-se de uma seita sectária 

predominantemente urbana, com forte participação de membros oriundos da elite, e bastante 

heterogênea, tanto do ponto de vista ideológico, como do ponto de vista teológico. 

 É consenso na historiografia específica
26

 que o movimento anabatista começou 

formalmente em Zurique, na Suíça, em 21 de janeiro de 1525, quando Conrad Grebel, Félix 

Manz e George Blaurock romperam com o reformador Ulrich Zwínglio
27

. Em 1524, Zwínglio 

discutia com Grebel e Blaurock sobre a constituição teológica da Igreja. Até então, como 

herança de todo o período medieval, o cristianismo se confundia com a Cristandade, e 

Zwínglio concordava com essa premissa, isto é, de que todos os habitantes de sua cidade eram 

também, automaticamente, cristãos, desde que somente a Bíblia fosse normativa para assuntos 

de fé
28

. Conrad Grebel, seu discípulo, porém, era contra essa ideia e defendia que a verdadeira 

Igreja, para ele, deveria ser constituída por aqueles indivíduos que livremente escolhessem 

dela participar
29

, integrando-os pelo batismo, que para ele nada mais era que um símbolo, um 

ritual de iniciação, e não um sacramento. Por isso, considerava errado batizar crianças recém-

nascidas
30

. Só podia ser batizado quem conscientemente o desejasse. A historiografia data 21 

de janeiro de 1525 como o início do movimento, pois apesar de a ideia do rebatismo de adulto 

já existir anteriormente, foi nessa data que ele ocorreu de fato pela primeira vez na época 

moderna, quando Conrad Grebel, Félix Manz e George Blaurock realizaram o primeiro 
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 Além de ser a data registrada nas fontes, é aceita pelos principais estudiosos do tema, como George Huntston 

Williams, Hans-Jurgen Goertz, William R. Estep e Richard A. Yoder. 
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 Sobre Ulrich Zwínglio e as mudanças teológicas que ele promoveu em Zurique, consultar Gäbler, Huldrych 

Zwingli: His Life and Work, Filadélfia: Fortress, 1986. 
28

 Em 1518, Zwínglio começou a trabalhar como pároco da catedral de Zurique, onde começou a fazer preleções 

sobre o livro bíblico de Mateus, a partir do qual definiu sua visão de Igreja. Em 29 de janeiro de 1523, realizou 

um debate público, e os nobres da cidade lhe deram a vitória. Assim, com a liderança de Zwínglio a população 

cristã de Zurique rompeu com Roma, mas não com as autoridades civis.  
29

 LITTELL, F. The anabaptist view of the Church. Boston: Beacon Press, 1958. 
30

 Sobre esta discussão, Lindberg, As Reformas na Europa, 2001, p. 245-251. Para aprofundar na questão, 

recomendamos a obra de Cullmann, As origens do Evangelho, 2000. O conflito teológico sobre o batismo de 

crianças e o rebatismo de adultos fica bastante esclarecido por ele entre as páginas 117 a 182, que compõem o 

capítulo 7. Consultar também a obra de Taborda, Nas fontes da vida cristã, 2001.  
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rebatismo de adultos, próximo da casa de Félix Manz, à rua Neustadtgasse
31

 (ver anexo 27). 

Daí receberem, da igreja romana, o nome de anabatistas, do grego, ana (re) e baptizo 

(batismo). Em alemão, Wiedertäufer. Eles não se chamavam como anabatistas entre si, mas 

como irmãos. Para eles, não era um rebatismo, mas um único batismo válido, já que 

desconsideravam o que receberam na infância pelo sacerdote romano.  

O movimento anabatista teve início através da liderança de Grebel, Manz e Blaurock, 

em Zurique, atingindo quase que imediatamente a região mais próxima, como Saint Gall. A 

perseguição a esse movimento começou em 1526 por ordem de Zwínglio
32

, o que fez com que 

o movimento rapidamente se espalhasse da Suíça para boa parte da Europa.  Eles saíram da 

Suíça, se ramificaram por várias partes, principalmente em direção ao norte e leste, até 

desembocarem na região onde hoje situam-se a Áustria e a Holanda
33

. Em 1525 formaram-se 

seis comunidades anabatistas na Suíça. Em 1527 já eram 26 comunidades, e em 1535 estima-

se mais de setenta somente na Suíça. Portanto, quanto mais se perseguiu aos anabatistas, mais 

eles cresceram numericamente, porque a perseguição serviu de propulsão para seus intentos 

missionários.  

A Confederação Suíça, que incluía as cidades de Zurique, Schleitheim e Saint Gall, 

havia obtido sua independência do Sacro-Império Romano-Germânico na Paz de Basileia em 

1499. Ela era dividida em cantões, e o seu nome, Suíça, é baseado nas iniciais dos três cantões 

que lhe deram origem, Schwyz, Uri e Unterwalden, que assinaram um tratado de defesa 

mútua contra os austríacos em 1291. Essa confederação, conhecida inicialmente como 

Confederação Helvética, foi ampliada gradualmente ao longo do tempo, com as adesões em 

Zurique em 1351, Berna em 1353 e Basileia em 1513. Não havia um poder central, mas um 
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 Essa narrativa, tomada como consenso sobre o início do movimento anabatista, aparece em três fontes. Ela 

está presente nas Crônicas Hutteritas e em outras duas cartas que contavam aos seus destinatários sobre as 

origens do movimento. As cartas são anônimas, mas, segundo o historiador Cornelius J. Dyck, a primeira partiu 

de Klettgau em 1530 e a segunda partiu de Friesland em 1615.  
32

 O rebatismo era considerado um crime desde os primórdios do cristianismo.  Em 412 o código teodosiano 

proibia o rebatismo como um ato herético. Essa atitude foi tomada contra os donatistas da África do Norte que, 

semelhantemente aos anabatistas do século XVI, rebatizavam os adeptos oriundos da religião oficial. Durante a 

Idade Média essas proibições foram endossadas pela Inquisição e foram aplicadas, por exemplo, contra os 

cátaros. Sob a Cristandade, o batismo não era só uma norma religiosa da Igreja, mas também uma lei do Estado. 

Do ponto de vista do Sacro-Império Romano-Germânico, a Dieta de Espira, em 1529, renovou a lei e a censura 

contra os rebatizadores, apesar de que Zwínglio já adotara a pena de morte para os anabatistas em Zurique, 

conforme decreto disponível na página 414 do Martyr’s Mirror. Em março de 1526, sentenças de prisão 

perpétua começaram a ser impostas para quem adotasse o anabatismo. Bolt Eberle foi o primeiro anabatista 

morto, executado em maio de 1525 na cidade de Schwyz, na Suíça. Essa cidade havia permanecido fiel a Roma e 

martirizava qualquer dissidente, fosse luterano, anabatista ou zwingliano. Félix Manz foi o primeiro anabatista 

morto por ordem de Zwínglio, em 5 de janeiro de 1527, em Zurique. 
33

 No período estudado nesta tese, os anabatistas viviam, em boa parte, no contexto do que foi o Sacro-Império 

Romano-Germânico, e a designação dos locais pelos nomes que recebem hoje não se trata de anacronismo, mas 

de um recurso para localização geográfica pelo leitor contemporâneo. Consultar mapas.  
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compromisso de ajuda mútua entre as cidades e seus respectivos cantões. Cada cidade era 

governada por um Conselho formado por nobres, proprietários e mercadores, presidido por 

um burgomestre.  

Blaurock fugiu de Zurique para Innsbruck, ao leste da Suíça, hoje capital do estado do 

Tirol, na Áustria. Lá, Jacob Hutter continuou a liderança daquela que se tornou a então maior 

comunidade de anabatistas. A comunidade hutterita, no Tirol, se tornou a base dos anabatistas 

do século XVI como Antioquia se tornou a base dos primeiros cristãos no livro de Atos dos 

Apóstolos. Do Tirol os hutteritas se mudaram para Nickolsburgo, na Morávia, após a morte 

de João Hut.  

De Zurique também partiu Michel Sattler para o norte. Em Schleitheim reuniu os 

anabatistas para a publicação dos sete artigos que deram maior uniformidade doutrinária ao 

movimento. De lá, Sattler chegou a Rottemburgo, onde foi executado depois de expressar que 

os cristãos não deveriam resistir aos muçulmanos caso estes invadissem de fato o território 

europeu. Hubmaier partiu de Zurique para Augsburgo, fazendo de João Denk seu discípulo e 

sucessor ali, e de lá seguiu para a Morávia, fazendo ali João Hut o seu sucessor. Morreu 

executado em Viena. João Denk acabou sendo sucedido em Augsburgo por Pilgrim Marbeck.  

Também partindo de Zurique, os anabatistas chegaram a Estrasburgo sob a liderança 

de Melchior Hoffmann. Este fez de João de Mattys seu discípulo, o qual levou a tradição 

apocalíptica às últimas consequências na cidade de Münster. João de Mattys foi sucedido por 

João Bockelson de Leyden. Os anabatistas não sucumbiram e sobreviveram com a liderança 

do pacifista Menno Simons, na Holanda.  

Assim, no século XVI, os anabatistas ocuparam principalmente uma região que 

compreendia três grandes áreas políticas: A região independente da confederação suíça, o 

Sacro-Império Romano-Germânico e os também independentes Países Baixos. 

Essas regiões já tinham tradição de questionar o poder papal. O maior expoente disso 

foi o herético João Huss (1369-1415), que nascera nas proximidades da cidade de Praga e 

viveu durante o cisma papal. Suas ideias foram profundamente influenciadas por João 

Wycliffe e seus seguidores ficaram conhecidos como hussitas. Quando ele foi condenado pelo 

concílio de Constança em 1415, seus seguidores deram origem à heresia taborita, cujos vinte 

mil membros só foram derrotados pela Igreja Católica na Batalha de Lipany em 1434. O 

inquisidor de João Huss, Poggius Florentini, escreveu uma carta para seu amigo Leonhard 

Nikolai, onde é possível ler o relato de como foi a execução. Neste relato, Florentini afirma 

que quando Huss foi para a fogueira, teria dito: “Hoje vocês assarão um ganso, mas daqui 
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cem anos ouvirão um cisne cantar, e não conseguirão assá-lo, pois nada poderá detê-lo”. 

Desde então tem estado no imaginário popular que João Huss, no momento de sua morte, 

teria profetizado a reforma de Lutero. 

O Sacro-Império Romano-Germânico era formado por principados cujos regentes, os 

príncipes com status equivalente ao de duques, elegiam o imperador, como a Saxônia de 

Lutero ou o Palatinado, que incluíam Estrasburgo e Rottenburgo; os principados cujos 

príncipes não votavam, como a Bavária, onde está Augsburgo, e a Vestfália, onde está 

Münster; e as regiões hereditárias dos Habsburgo, como o Tirol (Innsbruck) e a Morávia 

(Nickolsburgo). Era uma vasta região geográfica que carecia de um poder central forte. 

Maximiliano I, um Habsburgo, reinou ali entre 1493 e 1519, e fracassou em suas tentativas de 

unificar os diferentes principados. Após a sua morte, em 1519, Carlos V, seu neto, herdou o 

império com a consciência de que era um legítimo herdeiro de Carlos Magno e, portanto, 

chefe político e secular da Cristandade, ao lado do papa, portanto, acreditando ser possuidor 

de uma missão divina. A Reforma Protestante ajudou a frustrar seu sonho de unificação e, 

consequentemente, enfraqueceu a Cristandade em sua luta contra os turcos muçulmanos. 

Como era um território impossível de ser totalmente administrado por Carlos V, dada a sua 

vastidão, em 1522 ele passou a região oriental do Tirol e Morávia para seu irmão, Fernando, o 

qual acabou assumindo todo o Sacro-Império a partir de 1555.  

Por fim, a área que passou a ser conhecida como os Países Baixos somente a partir de 

1530, onde estava a cidade de Emden, incluía, no século XVI, os ducados de Luxemburgo, 

Hainault, Artois, Flandres, Zelândia e Holanda e demais províncias. Pela prática, Bruxelas 

funcionava como centro administrativo dessa região, que, à época da Reforma Protestante, era 

governada por Carlos V, não por fazer parte do Sacro-Império, mas por ser uma região sob 

domínio do reino de Aragão, cujo rei Fernando, um Habsburgo, era avô de Carlos V, 

conhecido lá como Carlos I. Com a morte do seu pai, Filipe, em 1506, e seu avô, Fernando de 

Aragão, em 1516, Carlos V tornou-se o herdeiro de Aragão, Castela e, consequentemente, da 

área hoje conhecida como Países Baixos.  

Quando comparamos o movimento anabatista com os demais movimentos 

questionadores do período, percebemos que ele foi bem mais dinâmico e, ao mesmo tempo, o 

que mais cresceu e rapidamente se espalhou pela Europa. Isso aconteceu por vários fatores. 

No caso luterano, por exemplo, o movimento ficou centrado na cidade de Wittenberg, na 

Saxônia eleitoral, em torno do seu líder fundador. Quando Lutero rompeu com Roma, ele não 

foi perseguido na cidade onde lecionava. Ele teve apoio do príncipe eleitor Frederico, que o 
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protegeu da perseguição de Carlos V e forneceu todo o subsídio para que ele desenvolvesse 

suas ideias e instruísse seus seguidores. Isso fez com que o movimento ficasse concentrado 

em Lutero e centralizado em Wittenberg. No caso dos reformados, a expansão também foi 

mais lenta, e pelo mesmo motivo. Zwinglio obteve o apoio do Conselho da cidade de Zurique, 

enquanto que Calvino teve apoio do Conselho da cidade de Genebra e Bucer do Conselho de 

Estrasburgo. Esse, porém, não foi o caso dos anabatistas. O movimento não obteve apoio 

oficial e era sempre perseguido por onde passava. Isso fez com que os líderes não ficassem 

em uma só localidade. Eles tinham que estar em constante fuga de uma cidade para outra e, à 

medida que fugiam, espalhavam as ideias por onde passavam, e consequentemente ganhavam 

mais adeptos. 

Em segundo lugar, o apoio oficial ajudava a centralizar os movimentos luterano e 

reformado em torno do seu líder fundador, inclusive porque o apoio local evitava que o líder 

fosse morto por decisão judicial ou acidentalmente como consequência de viver em fuga. 

Quando acontecia de outra cidade, nas proximidades, romper com Roma e adotar o 

luteranismo, o Conselho local enviava cartas para Lutero pedindo a ele que explicasse como 

proceder. Lutero, então, designava um discípulo de sua confiança para pastorear aquela 

comunidade, e o líder seguia as orientações de seu fundador. O próprio Melanchton, que foi o 

mais próximo de Lutero, o procurava na hora de tomar alguma decisão. Quando Lutero esteve 

escondido em Wartburgo, Melanchton o consultava para receber orientações de como 

proceder com os desafios que apareciam em Wittenberg. No caso dos anabatistas, eles não 

tiveram um único líder que centralizou as ideias reformistas. Desde a fundação, inclusive, que 

não foi um movimento focado em um só fundador. Enquanto Lutero protagonizou o ato que 

originou a Reforma Luterana ao publicar suas 95 teses questionadoras, o rebatismo, que se 

tornou o evento fundante do movimento anabatista, teve início com três líderes que se 

rebatizaram mutualmente. 

  A ideia de que o batismo cristão não deveria ser ministrado a crianças é muito antiga. 

Quando citamos os anabatistas como rebatizadores, não o fazemos porque tiveram essa ideia, 

que é anterior à eles, mas porque, na época moderna, foram os primeiros que efetivamente a 

praticaram. Grebel, Manz e Blaurock são considerados os fundadores do movimento 

anabatista, não porque foram os primeiros que concluíram que a Bíblia não fornecia base 

bíblica para o batismo infantil, mas porque, na época moderna, foram os primeiros que não só 

debateram como praticaram o rebatismo de adultos. 
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Bourdieu, nossa inspiração teórica neste trabalho, trabalha algumas noções de Max 

Weber. Este propõe que existem pelo menos três tipos de líderes: O carismático, o tradicional 

e o burocrático, pois é onde se baseia a legitimação de sua autoridade: No carisma, na tradição 

ou na estrutura organizacional da instituição.  Para Weber, as religiões começam com líderes 

carismáticos, que juntam ao seu redor seguidores convencidos pela capacidade que ele tem de 

persuasão. Weber explica que o carisma tende a acabar. Logo, para a liderança não morrer, é 

preciso que ele se transforme de líder carismático em líder burocrático. Por isso, o pequeno 

movimento que se agrupa ao redor de um líder carismático, caracterizado como seita, tende a 

se institucionalizar e se tornar uma religião. Se esse processo não acontecer, o movimento 

morre, pois findo o carisma, ou finda a vida do líder fundador, os seguidores se dispersam. 

Esse processo, no caso de Lutero, ocorreu muito rápido. Em 31 de outubro de 1517 ele 

era um líder carismático. Por meio de sua persuasão ele conseguiu reunir em torno de si 

professores da universidade, populares e até o príncipe. No entanto, quatro anos depois, por 

que o movimento não morreu, quando ele estava escondido em Wartburgo? Porque se 

institucionalizou. Quando Lutero escreveu cartas dizendo a Melanchton o que fazer, e este 

obedeceu, configurou-se uma hierarquia. Melanchton recebia ordens de um superior. Quando 

Lutero retornou do seu cativeiro, reassumiu a liderança. Um processo bastante 

institucionalizado. A conclusão, portanto, se deu em 1530, pois a Confissão de Augsburgo se 

tornou o documento centralizador que formalizou a estrutura. Enquanto Lutero estava vivo, 

nenhum luterano tomaria uma decisão eclesiástica sem consultar o fundador. Por isso o 

movimento não morreu. Quando Lutero morreu, os luteranos já estavam organizados em uma 

organização institucionalizada que permitiu a sua continuidade. O mesmo aconteceu com os 

reformados. Quando Zwinglio, Calvino e Bucer morreram, eles já tinham seus documentos 

estabelecidos. 

No caso dos anabatistas, o movimento foi o contrário. As perseguições não permitiam 

aos primeiros líderes racionalizarem o carisma para tornar o movimento legitimado pela 

institucionalização. No entanto, é curioso que o movimento não morreu quando os líderes 

morreram, e isso pelo fato de que, quando um líder carismático morria, outro dava 

continuidade. Este líder se mudava para outra cidade e formava outro líder carismático. 

Quando morria o antecessor, ou fugia da cidade, o novo líder que permanecia dava 

continuidade, reunindo os adeptos puramente pela persuasão. Vê-se, com essa capacidade 

persuasiva que tinham, que não eram líderes despreparados. Pelas fontes é possível ver a 
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eloquente capacidade de argumentação que tinham para convencer seus interlocutores a 

aceitarem suas ideias. 

Além disso, o movimento anabatista foi, desde suas origens, descentralizado. Quando 

Michel Sattler publicou a Confissão de Schleitheim, não foi uma institucionalização, pois esta 

é bem menor e mais simples que a Confissão de Augsburgo, ou a de Heidelberg.  Os luteranos 

e reformados, por estarem ligados ao líder, estavam de acordo sobre diversos pontos 

teológicos. Já os anabatistas, não. O que os unia, ainda que indiretamente, estava na carta que 

Grebel escreveu para Thomas Müntzer em 1524 e na Confissão de Schleitheim, de 1527, isto 

é, o que definia um anabatista, diferente dos demais reformadores, era, principalmente, 

rebatizar-se quando adulto (e romper com a noção de Cristandade, como veremos, incluindo-

se numa comunidade autônoma do poder civil), ver a eucaristia como símbolo despossuído do 

caráter mágico da transubstanciação e se recusar a usar a violência, seja para executar uma lei 

como magistrado ou a lutar contra os turcos. Outros temas teológicos ou eclesiásticos eram 

livres para debate, e cada líder defendia diferentes pontos de vista sobre. Essa liberdade 

teológica possibilitou maior autonomia dos líderes, que por sua vez, por não dependerem de 

uma cabeça central, possibilitou a rápida difusão do movimento. Essa difusão também 

propiciou o crescimento de adeptos. Por isso, a partir de 1555, eles também se 

institucionalizaram. Já existiam tantos documentos de tantos líderes carismáticos que os 

líderes das gerações seguintes, ao invés de se concentrarem em escrever ideias novas, 

passaram a sistematizar e a catalogar as ideias para organizar uma doutrina do que seriam os 

menonitas, batistas e outros movimentos religiosos que até hoje são descentralizados e 

defendem a autonomia das congregações locais sobre diversos assuntos. Ao fazerem isso, se 

tornaram líderes burocráticos. Portanto, diferente dos luteranos e reformados, que até hoje 

sempre se voltam aos escritos de seus fundadores, o movimento anabatista sobreviveu 

institucionalizando-se descentralizadamente, até ao ponto dos batistas, até hoje, não 

concordarem sobre suas origens, abrigando no mesmo segmento aqueles que buscam uma 

herança anabatista e aqueles que a negam. 

A simplicidade dos pontos que os unia facilitava também a rápida difusão. Um líder 

anabatista gastava menos tempo para ensinar seus pontos principais para um discípulo do que 

o tempo que um luterano demorava em entender toda a teologia de Lutero. Os anabatistas 

tiveram muitos líderes oriundos do clero católico. Ao se converter ao anabatismo, bastava ele 

entender alguns pontos fundamentais, e depois fazer suas próprias digressões com certa 

autonomia de ideias. Já um luterano, para ser um formador de opinião do movimento centrado 
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em Wittenberg, deveria estar de acordo com diversas ideias de Lutero sobre os mais variados 

temas. Demorava muito mais tempo para prepará-lo. 

Consequentemente, a adesão aos luteranos foi muito mais política que por convicção 

individual, pois Lutero convencia o príncipe do ducado ou o Conselho da cidade e, uma vez 

ganho o príncipe, ou o Conselho, determinava-se que todos os súditos daquele território se 

tornassem luteranos. Caso o príncipe, ou o Conselho da cidade, não fosse convencido, 

ninguém se tornava um luterano por iniciativa individual. Os anabatistas agiam 

diferentemente. Se não tinham o apoio oficial do poder local, eles pregavam individualmente, 

formando uma comunidade que aderia independentemente do consentimento das autoridades. 

Percebe-se isso, inclusive, com o alto número de mártires que o movimento produziu. As 

pessoas que espontaneamente e individualmente se convertiam ao anabatismo não tinham 

problemas em enfrentar a perseguição que advinha. Além disso, mesmo que os luteranos 

intentassem usar tal estratégia, seria muito mais difícil para o homem comum entender as 

elaboradas ideias de Lutero e aderir mesmo contra as autoridades. Já as ideias fundamentais 

dos anabatistas eram muito mais fáceis de serem defendidas entre o cidadão comum. 

Dificilmente um não intelectual entenderia as digressões luteranas. Já o artesão ou 

comerciante facilmente entendia os pontos principais do anabatismo.   

É interessante que, mesmo em fuga, os líderes não se escondiam no campo, onde um 

anonimato seria mais possível. Eles preferiam fugir de uma cidade para outra. Em alguns 

casos o faziam por causa de sua profissão.  Artesãos e comerciantes não teriam como se 

sustentar vivendo no campo, já que sua profissão era urbana. Foi o caso do tecelão Hans 

Kessler (1502-1574) e o médico Joachim Von Watt  (1484-1551), que foram de Zurique para 

Saint Gall e, mesmo teologicamente leigos, começaram uma comunidade anabatista naquela 

cidade. Portanto, os anabatistas fugiam de uma cidade para outra cidade porque estavam 

acostumados com a vida urbana, e porque o próprio movimento era urbano. Mesmo que 

tivessem camponeses entre seus membros, as reuniões congregacionais aconteciam nas 

cidades.  

O movimento também refletiu a condição política do local. Os luteranos iniciaram na 

Saxônia, um ducado centrado na pessoa do príncipe eleitor, submisso à problemática 

centralização política do imperador do Sacro-Império. Uma vez que obteve apoio do príncipe, 

Lutero também centralizou o movimento em torno de si. Já os anabatistas surgiram na Suíça, 

que era uma confederação de cidades descentralizadas. Quando fugiam de uma cidade para 

outra, não havia um poder centralizador de todas que os punisse imediatamente. Se eles eram 
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proibidos pelo Conselho de uma cidade, como Zurique, tinham tempo de mudar para outra 

cidade antes de serem condenados pelo Conselho daquela outra cidade, como Saint Gall, já 

que o Conselho de uma cidade não tinha jurisdição sobre o Conselho da outra. Isso também 

propiciou a rápida difusão e ao mesmo tempo a autonomia que os novos líderes tinham de 

tomar suas próprias decisões locais. Essa descentralização do movimento, inclusive, 

proporcionou excessos entre os anabatistas, que não se conhece entre os luteranos. Quando 

Karlstadt radicalizou em Wittenberg, Lutero barrou sua ação. Quando Leyden radicalizou em 

Müntzer, não houve uma autoridade central para barrá-lo. 

Essa descentralização política também explica as regiões para as quais o movimento se 

expandiu. Da Suíça fugiram para a região da Morávia, justamente porque lá tiveram maior 

tolerância. Quando Blaurock fugiu de Zurique, ele foi para a região do Tirol. A comunidade 

anabatista de Innsbruck foi uma das pioneiras do movimento. Só que, a partir de 1522, Carlos 

V passou as terras do Tirol para seu irmão, Fernando Habsburgo, que se tornou marquês da 

Áustria. Também católico, ele foi mais implacável que Carlos V na perseguição aos 

anabatistas, e controlava com mais eficiência já que o território sob seu domínio era menor 

que aquele que estava sob o domínio do seu irmão. Fernando editou vários mandatos 

ordenando a prisão de anabatistas. Em seus decretos percebe-se que mesmo um anabatista que 

se retratasse deveria morrer, ainda que fosse pela decapitação, e não pela fogueira. Essa 

perseguição severa levou os anabatistas a fugirem para a Morávia porque os nobres de 

Nickolsburgo não estavam dispostos a obedecer a um estrangeiro.  Leonardo Liechtenstein, 

burgomestre de Nickolsburgo, na Morávia, protegeu Hubmaier do marquês da Áustria, 

Fernando, de forma muito parecida com a proteção que Frederico, o duque da Saxônia, 

ofereceu para Lutero em Wittenberg da perseguição do imperador Carlos V, do Sacro-

Império, ainda que por um tempo muito menor. Até porque, Leonardo Liechtenstein tinha 

uma autoridade muito menor que a de Frederico da Saxônia. A batalha de Mohács contra os 

turcos levou a morte de Luís II da Hungria, aliado da casa de Liechtenstein, enfraquecendo 

Leonardo, facilitando para Fernando Habsburgo aumentar seu poder sobre a Morávia. 

O movimento anabatista, mesmo missionário e fortemente proselitista, não planejava 

propositalmente as rotas para onde desejavam expandir sua nova fé. Como estavam sempre 

em fuga, iam para lugares onde a perseguição não fosse imediata. Num primeiro momento, 

todas as autoridades civis perseguiam aos anabatistas. No entanto, quanto maior a 

descentralização política, maior o tempo que demorava para que os poderes constituídos 

agissem. Portanto, uma vez perseguidos em Zurique, quais seriam as opções? Poderiam ir 
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para Berna, ao sul ou Basileia a oeste, que eram as cidades mais próximas. No entanto, 

quando começou as reformas em Zurique, Zwinglio rapidamente influenciou essas duas 

cidades. Berchtold Haller (1492-1536), em Berna, e Ecolampádio (1482-1531), na Basileia, 

eram discípulos convictos de Zwínglio, e os anabatistas sabiam que não teriam aceitação 

lá. Sobravam duas opções: Augsburgo, ao norte, e Saint Gall, a leste.  Augsburgo, além de ser 

mais longe, também tinha uma reforma influenciada pela Teologia de Zwinglio em curso. 

Saint Gall, mais perto, ainda não tinha fechado a questão com a mesma veemência das 

demais. Portanto, os anabatistas seguiram para o leste. Primeiro Saint Gall, depois Waldshut e 

Innsbruck (ver mapas anexos). Hubmaier começou uma congregação anabatista em Waldshut, 

onde as autoridades austríacas temiam que Hubmaier colocasse em prática um antigo plano de 

tirar a cidade do domínio do Sacro-Império e transferi-la para a liga suíça. Hubmaier então 

pregou para Hans Denck, que levou o anabatismo para Augsburgo e Estrasburgo, e o próprio 

Hubmaier seguiu viagem, perseguido, até encontrar a proteção de Leonardo em Nickolsburgo. 

Por causa do contexto político e religioso das cidades é que os anabatistas, de Zurique, 

seguiram em direção a leste, nordeste e norte, chegando, finalmente, à Holanda. 

Sendo assim, a perseguição, aliada à descentralização do movimento e à simplicidade 

das ideias centrais, cuja primeira geração foi composta de líderes carismáticos que se 

substituíam, propiciou um dinamismo que fez o movimento rapidamente se espalhar de cidade 

em cidade, saindo de Zurique e chegando a pontos extremos. Os anabatistas do século XVI, 

portanto, foram formados por participantes oriundos da elite urbana, do clero, tanto do alto 

como do baixo, artesãos e pequenos comerciantes urbanos, e até alguns nobres. Do ponto de 

vista intelectual, receberam a maior contribuição dos membros da elite e clérigos para a 

formação da sua ideologia e teologia, como demonstraremos pela análise das fontes. Nelas, as 

mulheres aparecem com a liberdade individual de aderir ou não ao movimento da mesma 

forma que os maridos e pais. Assim, o movimento anabatista teve também a participação das 

mulheres por livre iniciativa delas.   

 

1.1. As lideranças urbanas 

 

 A base social anabatista é encontrada nas cidades, onde o movimento se concentrava, 

inclusive com membros da elite urbana. Não se tratava de uma seita composta apenas de 

camponeses despossuídos que viam naquela teologia pregada pelo movimento uma esperança 

para sua situação marginal. A seguir, demonstraremos como as comunidades se organizaram 
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em cidades e contaram com a presença de membros de diferentes grupos sociais, inclusive da 

elite e da nobreza. 

 A Idade Média tardia presenciou o crescimento das cidades ao longo do território 

europeu, inclusive na região do Sacro-Império Romano-Germânico. No século XVI, por 

exemplo, estima-se que um quinto da população europeia vivia em cidades médias e grandes, 

apesar desse número ser maior na região da Reforma Protestante. Estima-se que Colônia, por 

exemplo, era uma das maiores, com uma população de 40 mil habitantes, enquanto Praga, 

Viena e Augsburgo chegavam a uma população em torno de 30 mil habitantes. A Reforma 

Protestante ocorreu em uma área que contemplava em torno de 5 mil cidades, e foi justamente 

nessas cidades onde se desenvolveram as comunidades de adeptos do anabatismo, 

principalmente Zurique, Schleitheim e Münster.  

Essas cidades cresceram por diversos motivos. Um deles foi a nova economia baseada 

na circulação do dinheiro, proporcionada pelo desenvolvimento do comércio e da atividade 

mineradora. Essa situação criou novos ricos e novos pobres que levou ao desenvolvimento de 

fortes tensões sociais em seu interior enquanto estimulava uma nova consciência individual 

contra a tradição feudal. Ao mesmo tempo, as cidades dessas regiões superavam suas 

diferenças internas para lutarem por sua autonomia e se uniam contra um inimigo comum: 

Senhores, reis e príncipes (que, às vezes, eram também bispos) que desejavam sujeitá-las a 

uma política territorial. Influenciadas pelo individualismo do Renascimento, as pessoas das 

cidades do século XVI questionavam o sistema tradicional enquanto se formava uma nova 

elite que passava a exercer influência política mais pela posse monetária que pela posse de 

terras.  

Essas pessoas, ainda que não aceitassem mais a sujeição a vastos impérios, como era o 

caso do imenso território sob Carlos V, desenvolveram uma consciência de pertencimento 

local que, com o uso do vernáculo pela imprensa, desenvolveu o embrião da moderna 

consciência nacional. Assim, independentemente de seus conflitos internos, aqueles que 

falavam o mesmo idioma viam nesse aspecto comum um elo que os unia contra o tirano que 

falasse um idioma diferente.  

Dessa nova elite urbana o movimento anabatista recebeu grande parte da contribuição 

intelectual para formação de seus questionamentos, doutrina e ideologia, principalmente 

porque seus fundadores, Grebel e Manz, eram pertencentes a tal grupo. A carta de Friesland, 

por exemplo, informa-nos objetivamente que Conrad Grebel era filho de uma família 

importante de Zurique e, tanto ele, como Félix Manz, eram estudiosos e dominavam latim, 
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grego e hebraico: “todos os três homens muito estudados, experientes nas línguas alemão, 

latim, grego e hebraico”, afirma a carta
34

. Essa informação dessa fonte é bastante confiável 

por pelo menos outras duas razões. Uma delas é o fato de que temos conservadas várias cartas 

de Grebel e Manz na biblioteca Vadiana, em Saint Gall, na Suíça, e naquele contexto, não era 

qualquer grupo social que tinha acesso à educação formal
35

 para saber se comunicar por 

escrito
36

. Além do que, circular cartas no contexto do século XVI também era privilégio de 

quem detinha certo poder aquisitivo e morava nas cidades, e não de pobres ou camponeses
37

. 

Além da dispendiosidade financeira e do acesso prévio à educação para a alfabetização, 

considerando a dificuldade que era para se escrever longos textos, como eram aquelas cartas, 

é preciso lembrar que somente os ricos dispunham de tempo para essa tarefa. O Espelho dos 

Mártires, ao narrar a perseguição aos anabatistas da Morávia, afirma que “Os irmãos 

encarcerados consultaram, através de cartas, os irmãos de outras congregações”
 38

. 

 Conrad Grebel, o principal fundador do movimento, era um dos oito filhos de Jacob e 

Dorothea Fries Grebel (ver anexo 8). A família Grebel era uma família rica e importante de 

Zurique. Jacob Grebel, integrava a administração urbana ocupando um cargo de magistrado 

como membro do Conselho da cidade
39

. Conrad Grebel inicialmente estudou na universidade 

de Basileia, na Suíça, onde teve contato com os estudos humanistas
40

. Em 1515, Conrad 

Grebel foi estudar na universidade de Viena, tornando-se discípulo de Joachim von Watt 

(1484-1551), um médico que iria se tornar também seu grande amigo e, em 1522, cunhado, 
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 Trecho da carta anônima de um menonita enviada da cidade de Friesland em 1615 e disponível na obra de 

Dyck, Uma introdução à História Menonita, 1992. 
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 O tema é tratado satisfatoriamente por Philippe Ariès, quando este afirma que no início da Idade Moderna a 

escolarização não foi generalizada, mas estendeu-se somente à camada média da hierarquia social. Ariès, 
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renascença ao século das luzes. 
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 ARIÈS E DUBY, História da Vida Privada. V. 3. São Paulo: Companhia de bolso, 2009.  P. 113-127. 
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 Paulo Miceli, lembrando a frase de Fernand Braudel de que as cartas eram “mercadoria de luxo”, informa que  

durante o século XVI era muito dispendioso escrever e enviar cartas, exemplificando com a carta que o 

embaixador Filipe II mandou da França para a Espanha, que lhe custou 358 ducados, quantia superior ao salário 

anual de um professor universitário. Miceli, História Moderna, 2013, página 8. 
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 “Immediately upon this, a letter was dressed to the church, and they received a reply without delay, informing 

them”. Martyr’s Mirror, 1660, p. 377.  
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 A Confederação Suíça havia ficado independente do Sacro-Império Romano-Germânico em 1499. No período 

dos anabatistas, o cantão de Zurique tinha 50 mil habitantes, sendo concentrados na cidade de Zurique em torno 

de 6 mil habitantes e o governo da cidade era formado por 2 conselhos. O Grande Conselho tinha 162 membros: 

12 membros de cada uma das guildas de artesãos e 18 membros dos grupos de nobres e mercadores. O Pequeno 

Conselho tinha 50 membros. Juntos, com 212 membros, formavam o Conselho da cidade, ou Conselho dos 

Duzentos. O dirigente era chamado de Burgomestre. Assim, o Conselho da cidade era responsável pelas decisões 

políticas que, no contexto, incluía as questões religiosas. Zwínglio se tornou o reformador de Zurique com o 

apoio do Conselho.  
40

 Sobre a relação entre o humanismo e a Reforma Protestante, consultar a obra de Alister McGrath, As origens 

intelectuais da Reforma, 2008. 
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quando Conrad Grebel se casou com sua irmã. Grebel não foi bom aluno em Viena. 

Envolveu-se com uma vida boêmia, inclusive contraindo doenças sexualmente transmissíveis. 

Depois de passar três anos estudando na universidade de Viena, Grebel se mudou para Paris, 

sem obter nenhum título até então
41

. Em Paris não foi diferente. Então, seu pai desistiu de 

investir nos estudos do filho, que em julho de 1520, voltou para Zurique.  

 Em novembro de 1521, Conrad Grebel então começou a estudar com Zwínglio, e o 

programa contemplava a leitura de textos filosóficos, teológicos e bíblicos. Por isso, em 1522, 

Grebel abraçou a causa reformista de Zwínglio, mas no ano seguinte começou a discordar de 

seu mestre sobre a interpretação de algumas passagens bíblicas. O conflito se estendeu de 

1523 a 1525, quando, como já informamos, houve o rompimento formal (ver anexo 10). 

Conrad Grebel então se tornou o líder do novo movimento sectário, realizando rebatismos de 

adultos por imersão
42

 no rio Limmat, que atravessa a cidade de Zurique (ver anexo 18), e 

reuniões onde fazia preleções e celebrava a ceia. Também espalhou o movimento ensinando 

suas ideias e rebatizando adeptos em outras cidades próximas, como Saint Gallen, onde, em 

abril de 1525, rebatizou 500 pessoas em um único dia
43

. Isso fez com que o Conselho da 

cidade de Saint Gallen se pronunciasse oficialmente contra o movimento. Assim, perseguido 

pelo Conselho de Zurique e pelo Conselho de Saint Gallen, Grebel decidiu se esconder, e 

continuou dando instruções por meio de diversas cartas.  É, portanto, partindo da análise das 

cartas de Grebel que podemos identificar a ideologia dos anabatistas.  

 No dia 8 de outubro de 1525, Grebel, juntamente com Blaurock e Manz, foi preso no 

castelo de Gruningen
44

. Depois de um mês preso, foi levado a julgamento, recebendo a 

sentença de ser condenado a continuar preso por tempo indefinido. Nos dias 5 e 6 de março de 

1526, foi submetido a novo julgamento, que o condenou à prisão perpétua. O motivo fora que 

Grebel, enquanto preso, continuava escrevendo e divulgando o rebatismo de adultos. Esse 

mesmo tribunal promulgou que a prática do rebatismo era um crime merecedor da 

condenação por meio da pena de morte. 14 dias depois, Grebel e seus companheiros 

conseguiram fugir da prisão, mas em agosto de 1526 morreu vítima da peste. Assim, Conrad 

Grebel fundou e liderou o movimento anabatista durante 1 ano e 8 meses.   
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 As informações sobre Conrad Grebel podem ser obtidas através de sua biografia, escrita por John L. Ruth, 
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 Imersão é a forma de se batizar em que a pessoa é completamente imersa na água, como em um mergulho. No 

cristianismo, é a prática que difere da aspersão, em que o celebrante apenas borrifa um pouco de água na cabeça 

do fiel.  
43

 ESTEP, W. R. Revolucionarios del siglo XVI. El Paso: CBP, 1975, p. 36.  
44

 O castelo de Gruningen localiza-se no distrito de Hinwil, próximo a Zurique. Ele foi construído pela família de 

Regensberg no século XIII e comprado pelos Habsburgos pouco tempo depois. No século XV passou para a 

família Gessler e no início do século XVI para a cidade de Zurique.  
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 O colega de Conrad Grebel, Félix Manz (ver anexo 7), por sua vez, nasceu em Zurique 

em 1498, como filho ilegítimo de um sacerdote romano. Teve uma boa formação educacional, 

o que o possibilitou a ser letrado em grego, hebraico e latim. Quando o grupo liderado por 

Conrad Grebel rompeu com Zwínglio, passaram a se reunir na casa dele. Como informamos 

acima, Grebel e Blaurock foram presos aos 8 de outubro de 1525. Manz conseguiu escapar na 

ocasião, mas foi capturado 23 dias depois, ficando encarcerado com eles. No dia 20 de março 

de 1526, os três fundadores conseguiram escapar da prisão. No entanto, em dezembro do 

mesmo ano, Manz foi preso novamente. Dessa vez, não conseguiu escapar. Em 5 de janeiro 

de 1527 o Conselho da cidade de Zurique o sentenciou à morte. Félix Manz, portanto, se 

tornou o primeiro mártir anabatista a morrer por afogamento por decreto protestante, e o 

primeiro anabatistas a morrer na cidade onde o movimento começou (ver anexo 11). 

 Quando Conrad Grebel morreu, em agosto de 1526, foi Félix Manz quem assumiu a 

liderança do movimento anabatista, liderando, portanto, pelos 5 meses entre a morte de seu 

companheiro e a sua. Foi provavelmente nesse período que escreveu sua principal obra, 

Protesto e defesa
45

. Trata-se de uma carta que ele escreveu para o Conselho da cidade de 

Zurique. Considerando o tom de defesa ansiosa (no final, por exemplo, ele diz que o faz com 

urgência), é provável que a tenha escrito enquanto esteve preso da segunda vez, próximo à sua 

condenação à morte.  

 Manz iniciou seu texto saudando os conselheiros e os cidadãos de Zurique, seus 

seguidores, que ele chama carinhosamente de irmãos e queridos
46

. Então, afirma que, por 

causa do seu posicionamento contrário ao batismo de crianças, foi precipitadamente e 

injustamente considerado rebelde e, por isso, sentiu a necessidade de escrever uma defesa, a 

qual ele pede atenção dos membros do Conselho: “Todos aqueles que me conhecem podem 

testemunhar que não estou envolvido em nenhuma rebelião, em nenhum lugar, de nenhuma 

forma, e nem ensinei ou promovi rebelião a ninguém”
47

. Passa então a discorrer 

argumentando com textos bíblicos a sua convicção de que crianças não deveriam ser 

                                                           
45

 O texto original do folheto Protesto e Defesa, Protestation und Schutzschrift, de Félix Manz, está disponível 

em alemão na principal coletânea de fontes anabatistas, a Quellen zur Geschichte der Taufer in der Schweiz, 

volume I, entre as páginas 23 a 28. Esse texto também foi traduzido para o inglês por Michael Baylor na 

coletânea The Radical Reformation, 1991. 
46

 “Wisen, fursichtigen, gnedigen, lieben herren und brüder”. Muralt e Schmid, Quellen zur Geschichte der 

Taufer in der Schweiz, 1954, p. 23. 
47

 “Under welchen auch ih alb en auffrures und unman von etlichen gehalten und angezeigt wird, in welchem 

doch mir ze kurtz und ungutlich geschicht, mag ouch mit keiner warheit erfunden und angezeigt werden; iendert 

geuffruret haben noch iendert in keinen weg ienen ützit gelert noch geredt, das auffrur gebracht noch bringen 

mor, werden alle die, mitt denen ich ie ze schaffen gehaben, von mir gichtig sein” Quellen zur Geschichte der 

Taufer in der Schweiz, 1954, p. 23. 
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batizadas. Percebe-se, com isso, que a revolução social não foi uma bandeira ideológica 

preponderante de todo o movimento anabatista.  

Pela forma como ele escreveu, é possível ver que ele tinha familiaridade com o 

Conselho, pois por várias vezes se dirige a eles de forma íntima, carinhosa, e não apenas 

respeitosa, o que reforça o fato de que ele também fazia parte dessa elite, conhecia bem, tinha 

familiaridade com os destinatários de sua carta. Inclusive, a qualidade da escrita mostra que 

Félix Manz teve acesso a uma boa formação erudita, típica de membros da elite. Ele não 

escreve de forma coloquial, mas formal. Ele fala contra Zwínglio, como se ele estivesse 

ensinando de forma errada. Não contraria a autoridade do Conselho, apenas afirma que estão 

ouvindo a pessoa errada:  

 

Também quero avisá-los, sábios senhores, que as leis civis não serão 

observadas através do batismo. Convido vocês urgentemente a não manchar 

as suas mãos com sangue inocente, pensando que, com isso, farão um 

serviço para Deus. Não matem ou exilem para que esse sangue inocente não 

venha a ser exigido de suas mãos.
48

  

 

Portanto, os líderes fundadores do movimento anabatista, Grebel e Manz, vieram da 

elite urbana. Dessa elite vieram também muitos adeptos, como demonstraremos. Na fonte O 

espelho dos mártires, encontramos a narrativa da morte de sete anabatistas em 1529, em 

Gmuend:  

 

 

Eram discriminados apesar de sempre perdoarem a todos, inclusive os seus 

inimigos e perseguidores, e quando seus vizinhos tinham carência de 

qualquer coisa, emprestavam sem exigir juros no pagamento e oravam pelos 

seus perseguidores.
49

   

 

 

Se tinham vizinhos, é porque moravam em cidades, e se podiam emprestar dinheiro 

sem cobrar juros, é porque tinham posses, portanto, não eram miseráveis. Essa mesma fonte, 

adiante, narrando a morte de dois anabatistas chamados João e Pedro Styaerts informa: 
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 “Wil euwer weissheit uch des vermandt haben, burgerliche und stattliche recht aur dem tauff nicht geschweget 

werden noch gebssert. Derhalben euch auffs fleysigist gebetten haben, wellend ewer hend nicht vermargen mitt 

unschuldigem bluth, vermeinende, ir tugind gott ein dienst daran, so ir etlich todten oder varioucken wurdend, 

auff das nicht alles unsuldigs bluth ouch von euweren henden gefordert werde”.Quellen zur Geschichte der 

Taufer in der Schweiz, 1954, p. 27. 
49

 “and yet they were reproachfully stigmatized as anabaptists, they who sincerely forgave every one, assisted 

they neighbors by lending to them without usury, and prayed for their persecutors and enemies” Martyr’s 

Mirror, p. 433. 
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Estes dois jovens piedosos moravam com seus pais numa vila que se 

chamava Meerendié. Sendo zelosos, examinavam as Sagradas Escrituras e 

logo perceberam que quem crê no Senhor Jesus de todo seu coração, tendo 

sua vida regenerada, precisa receber o batismo cristão com água, como sinal 

de que já teve seus pecados perdoados e ressuscitou em novidade de vida. 

Foi com essa finalidade que viajaram para a Alemanha à procura de outros 

cristãos, mas os grupos que encontravam sempre deixavam algo a desejar. 

Por isso voltaram para a casa de seus pais em Flandres, onde continuaram 

procurando a vontade do Senhor. A fama deles como pessoas piedosas foi 

crescendo, e, como fez Zaqueu, também prometeram restituir quadruplicado 

caso tivessem defraudado alguém.
50

  

 

 

Neste caso, eles moravam em um povoado, e não no campo. Em segundo lugar, liam a 

Bíblia e, portanto, eram alfabetizados, e tinham acesso a uma cópia dela, dois grandes 

privilégios pouco acessível aos pobres e marginalizados camponeses mesmo com as 

facilidades da recém-inventada máquina de imprensa. E eles decidiram viajar. Portanto, eles 

tinham condições financeiras para isso. Em quarto e último lugar, se compararam a Zaqueu, 

um personagem bíblico rico (Lc 19,1-10), e prometeram restituir, o que significa, obviamente, 

que tinham condições para isso. E, como no caso do personagem Zaqueu, ao fazerem a 

promessa de restituírem caso tivessem posses oriundas de forma desonesta, é possível deduzir 

que havia desconfiança das pessoas em relação às suas posses o que, portanto, leva a crer que 

tinham recursos. A comparação com Zaqueu leva a crer, também, que faziam parte da 

administração da cidade, já que o personagem bíblico era chefe dos publicanos (Lc 10,2) e 

tinham algum cargo através do qual seria possível defraudar alguém. Não eram, portanto, 

pessoas marginalizadas. 

Sobre a perseguição que ocorreu aos anabatistas na Áustria em 1539, o marquês da 

Áustria, Fernando Habsburgo, enviou um pelotão de soldados à cidade de Steinborn 

(atualmente um município na província da Renânia, a extremo oeste da Alemanha) em 6 de 

dezembro de 1539 para capturar aproximadamente 150 anabatistas que lá viviam: 

 

                                                           
50 “These two blooming and God-seeking youths resided with their parents in a village called Mereedor, in 

Flanders. And as they were very zealous for God, and searched the holy Scriptures, they soon perceived, that the 

believing and regenerated-according to the doctrine of Christ, as a sign of having buried the former sins, and 

risen with Christ, and walking in newness of life-had to receive Christian baptism, in the water; and since they 

were desirous of this, they journeyed to Germany, to seek others of their fellow believers. But as they could not 

find such as suited their wishes, they soon returned to their parents in Flanders, where they earnestly sought the 

Lord their God, so that they had a good report, doing much good to the poor, and saying with Zaccheus, that if 

they had defrauded any one, they would restore it fourfold”. Martyr’s Mirror, p. 449. 
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Todos os homens capturados foram colocados numa sala, acontecendo a 

mesma coisa com as mulheres e moças. Foi com grande tumulto e agitação 

que vigiaram seus presos durante a noite. O intuito deles era de capturar os 

pastores deste rebanho, esperando assim obter muito dinheiro, tirando-lhes o 

seu sustento. Estando ainda em Falkenstein, o rei Fernando mandou outro 

delegado, alguns sacerdotes escolhidos e o carrasco, para lhes visitar. Foi 

justamente na véspera de Natal, quando a cidade estava em clima de festa, 

que resolveram iniciar suas interrogações. Foi com grande sutileza que 

fizeram isso, querendo descobrir em que estava baseada a sua esperança e 

onde haviam guardado seu dinheiro ou tesouros
51

. 

 

 

O autor quis passar a ideia de que os soldados do rei queriam se apropriar dos bens dos 

presos. Se ocorreu como a fonte relata, então os soldados sabiam que, de fato, aquele grupo 

tinha posses, as quais desejavam usurpar. Se, por outro lado, o autor da fonte romanceou o 

fato, o próprio autor, um anabatista, sabia que aquele grupo não era de despossuídos. Afinal, 

nas narrativas dessa fonte há sempre a necessidade de mostrar os anabatistas como humildes e 

frágeis perseguidos.  

Outro fato que chama a atenção é o intuito dos guardas era de capturar os pastores, ou 

líderes do rebanho. Nesse caso, por que então capturaram também as mulheres? Pode-se 

conjecturar que as mulheres exerciam liderança no movimento em questão. Mas, por que a 

fonte informa que encarceraram esses anabatistas “justamente na véspera de Natal, quando a 

cidade estava em clima de festa”? É provável que, com isso, queriam dizer que a população 

da cidade, focada nas festividades natalinas, não percebeu a arbitrariedade. Em outras 

palavras, aquela ação estava sendo conduzida pelas autoridades de forma escondida da 

população, pois a população não a apoiaria. Talvez os anabatistas tivessem o apoio de grande 

parte da população dessa cidade, precisando que os guardas agissem de forma discreta, 

durante um evento especial. 

A execução de um anabatista na região da Bavária, ainda nos primórdios do 

movimento, conta que o corpo dele, ao ser jogado na fogueira, se recusava a ser queimado e, 

por isso, os carrascos resolveram esquartejá-lo e jogar os pedaços do corpo dentro do rio. O 

                                                           
51

 “All the men whom they found, they put into one room, and thus they also did with the women and maidens. 

With great tumult and noise they kept watch during the night, and brought in all whom they could find. Their 

chief intention was to apprehend the elders and ministers of the church, hoping to obtain much money from their 

people”. “While they were yet at Falkenstein, King Ferdinand sent his Marshal, several doctors from among the 

priests; and the executioner, that, they should go to them. These; on Christmas night, which is customarily 

celebrated in every country, began to deal with much craftiness with the imprisoned witnesses of the truth; they 

also put subtle questions to some of them, as to what was their ground-and hope, and where their treasure or 

money was”. Martyr’s Mirror, p. 450.   
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auxiliar do juiz, então, ficara tão impressionado com a cena que, conta a fonte, procurou os 

irmãos na Morávia e tornou-se anabatista: 

 

 

O juiz ficou tão aterrorizado com o que viu que pediu demissão de seu cargo 

e mudou-se para uma outra cidade. Seu auxiliar, que assistiu a toda esta 

cena, procurou os irmãos na Morávia e tornou-se anabatista, sendo um 

cristão fiel até a morte
52

.  

 

 

Portanto, uma pessoa de destaque na comunidade, auxiliar de um juiz, tornou-se 

anabatista. O interrogatório de uma anabatista de nome Anneken, em 1527, na cidade de Haia 

(ver anexo 16), consta que esta respondeu: “duas vezes recebi grandes honrarias nesta cidade. 

Primeiro, quando me casei, e segundo, quando meu marido se tornou prefeito”.
53

  

Há também o relato da execução de John Walen em 1527, que residia em Waterlandt, 

atualmente uma cidade da Holanda, quando foi aprisionado
54

. Em 1528, doze anabatistas 

foram aprisionados na cidade de Bruck an der Mur, atualmente na Áustria, e que nove 

anabatistas da cidade de Basel, atualmente na Suíça, foram presos em um castelo
55

. Quando 

apresenta Hans Langmantel oferece mais informações. Ele fora decapitado por se converter ao 

anabatismo. Tratava-se de um “rico cidadão de nobre descendência”
56

.  

                                                           
52 “This judge was so terrified by this occurrence that he resigned his office, and moved to another place. His 

chief servant, who was with the judge, and saw and heard all this, came to us in Moravia, became our brother 

and lived and died piously”. Martyr’s Mirror, p. 420. 
53

 “I was greatly honored in the city, on two occasions; first, when I got married; second, when my husband was 

made emperor” Martyr’s Mirror, p. 421.   
54

“ In the year 1527, there was also a faithful brother (Rev. 2:10), named John Walen, residing in Waterlandt, on 

Crommenies Dijck, and with him two of his fellow brethren. These three were together brought prisoners, for the 

testimony of Jesus (Revelations 2:13; 20:4), by the bloodthirsty papists, to Haarlem, and after a little while they 

were sent from there to Gravenhage, where they were examined very severely; yet, through the power of the 

Most High (Eph. 6:10; Acts 1:8), with which they were endued, they patiently endured it; thus valiantly 

overcoming by faith all their inquisitors and tormenters, together with the world and all visible things. I 

John 5:4. On this account the rulers of darkness (Eph. 6:12), at said place sentenced them to the following 

inhuman and tyrannous death: They were chained to stakes, and a fire built around, them, and thus they were 

slowly roasted, until the marrow was seen to trickle down from their thighbones; thus being burned and roasted 

till death came to their relief.7 After their death the garments on the upper part of their bodies were taken off 

piece by piece, the color of the cloth still being recognizable. And as they suffered all this for the name of Jesus 

and the Word of God, and not on account of any misdeed committed, but only in order to testify to and confess 

the firm foundation of the truth before this false and adulterous generation, the Son of God shall hereafter, when 

coming in His glory, not he ashamed of them, but confess them before His Father and His chosen angels, and 

crown them with everlasting glory in heaven”. Martyr’s Mirror, p. 424. 
55

 “In the year 1529, those of Basel imprisoned nine of those who were baptized according to the command of 

Christ; six of whom, as they write, were banished. They further write, that at Bomburg, a castle in the dominion 

of Basel, some of the chief Anabaptists were imprisoned by one Bartholomew Sincken who was castellan there. 

However, what they ultimately did with them, the record does not state”. Martyr’s Mirror, p. 429. 
56

 “A wealthy citizen and of noble descent”. Martyr’s Mirror, p. 429.  
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Uma narrativa que merece também atenção é o relato de como o burgomestre da 

cidade de Altzey, Dietrich von Schoenburg, no então principado de Mainz, em 1529 executou 

350 anabatistas que lá viviam: “Os nobres que haviam se convertido e que à época residiam 

em Altzey foram arrancados de suas casas e conduzidos como ovelhas para o matadouro”
57

.  

Muitas hipóteses poderiam ser levantadas aqui. Uma delas é a de que isso não aconteceu, pois 

membros da nobreza não seriam tratados assim. Outra possibilidade é que esses anabatistas 

não eram nobres. Mas, há uma hipótese mais plausível quando questionamos o motivo do 

narrador informar o nome do burgomestre responsável pela captura: Nesse caso, tratava-se de 

famílias nobres rivais, que disputavam o poder na cidade, e o fato de terem aderido ao 

movimento anabatistas seria uma ótima desculpa para a importante e tradicional família 

Schoenburg se livrar deles. Até porque, a fonte informa que eles estavam vivendo na cidade 

há pouco tempo, o que pode nos fazer questionar a possibilidade da mudança anterior que os 

levara embora ter ocorrido por questões políticas, como uma fuga.  

Na Confissão de Schleitheim, um dos pontos doutrinários dos anabatistas era o desejo 

de que cada comunidade pudesse escolher seu próprio pastor e sustentá-lo:  

 

 

A respeito dos pastores da comunidade nós temos acordado o que segue: (...) 

A sua missão será ensinar e exortar, prevenir e excomungar na comunidade, 

presidir os irmãos e irmãs nas orações e no partir do pão, e guardar o corpo 

de Cristo em todas as coisas, para que este seja edificado e aperfeiçoado a 

fim de que o nome de Deus seja adorado e cale a boca dos caluniadores. Por 

isso, em relação às suas necessidades, o pastor deverá ser mantido pela 

comunidade que o tiver escolhido, a fim de quem serve o Evangelho, 

também viva do Evangelho, como ordenou o Senhor.
58

 

 

 

 

 Se consideramos que os anabatistas queriam uma comunidade sectária, a qual seria 

composta exclusivamente de pessoas rebatizadas, e essa comunidade requeria para si a 

responsabilidade de ela mesma sustentar financeiramente seu líder, é possível perceber que 
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 “even as the lords who came to the church, and at that time were residents in Altzey, saw themselves how they 

were taken from the houses in which they were know to be, and led as sheep to the place of execution”. Martyr’s 

Mirror, p. 437. 
58

 “Der Hirte in der Gemeinde Gottes soll ganz und gar nach der Ordnung von Paulus einer sein, der einen guten 

Leumund von denen hat, die außerhalb des Glaubens sind. Sein Amt soll sein Lesen und Ermahnen und Lehren, 

Mahnen, Zurechtweisen, Bannen in der Gemeinde und allen Brüdern und Schwestern zur Besserung vorbeten, 

das Brot anfangen zu brechen und in allen Dingen des Leibes Christi Acht haben, dass er gebaut und gebessert 

und dem Lästerer der Mund verstopft wird. Er soll aber von der Gemeinde, welche ihn erwählt hat, unterhalten 

werden, wenn er Mangel haben sollte. Denn wer dem Evangelium dient, soll auch davon leben, wie der Herr 

verordnet hat”. Die Schleitheimer Artikel. 
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estes membros tinham recursos financeiros. Os anabatistas não foram os primeiros a exigir o 

direito de sustentar seus pastores. Algumas comunidades católicas já faziam isso antes deles
59

. 

Pouco tempo antes, por exemplo, uma pequena comunidade nos Alpes do Sul decidiram, eles 

mesmos, sustentar um padre. Encontraram um que se dispunha a mudar para lá, negociaram o 

seu salário e expuseram as condições, os deveres e a vida que deveria observar. Quando se vê 

as condições que se colocaram, como por exemplo, que o padre não deveria ter uma amante 

ou viver bêbado, é possível entender o contexto eclesiástico e o motivo pelos quais muitas 

vezes as comunidades queriam para si o direito de requerer sustentar seu líder, isto é, para 

poder fazer-lhe exigências de decência e ter maior autonomia em sua administração.  

 Essa dedução, isto é, de que os anabatistas tinham certa condição financeira favorável 

para requerer sustentar seus pastores, nos permite certa segurança em afirmá-la quando, por 

exemplo, nos deparamos com o regulamento que Michel Sattler escreveu ao final do 

documento que redigiu: “Toda gula deve ser evitada entre os irmãos quando se reunirem na 

comunidade. Se servirá uma sopa, com o menos possível de verdura e carne, porque o Reino 

de Deus não consiste de comida e bebida”
60

. Como veremos, uma comunidade que fosse 

formada exclusivamente de pobres com recursos limitados não precisaria criar uma regra para 

evitar a gula. Essa ideia vem, entre outros, da Bíblia, conforme lemos no livro de Eclesiástico:  

 

Se estiveres sentado a uma mesa bem abastecida, não comeces abrindo a 

boca. Não digas: Que abundância de iguarias há sobre ela! Não comas 

demasiadamente num banquete. Serve-te como um homem sóbrio do que te 

é apresentado, para que não te tornes odioso, comendo muito. Acaba de 

comer em primeiro lugar, por decoro, e evita todo excesso, para que não 

desgostes a ninguém. Se tiveres tomado assento em meio de uma sociedade 

numerosa, não seja o primeiro a estender a mão para o prato, nem seja o 

primeiro a pedir de beber. Não é um pouco de vinho suficiente para um 

homem bem-educado? Assim não terás sono pesado, e não sentirás dor.
61
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 BOSSY, John. A Cristandade no Ocidente. Lisboa: Edições 70, 1985.  
60

 “Toda gula debe ser evitada entre los hermanos, cuando se reúnan en la comunidad. Se servirá uma sopa, o ló 

menos posible de verdura y carne, porque comer y beber no es el Reino de los cielos”. Union Fraternal de 

Schleitheim, p. 166.  
61

 O texto citado foi retirado do capítulo 31 do livro de Eclesiástico. Atualmente se faz distinção entre a  

chamada “Bíblia católica” e a “Bíblia protestante” porque a chamada “Bíblia católica” tem mais livros que a 

“Bíblia protestante”. Um desses livros que encontramos na primeira e não na segunda é o livro de Eclesiástico, 

que não é o mesmo que o livro de Eclesiastes. Essa distinção foi feita por Lutero. Durante a Idade Média, usava-

se a Septuaginta (grego) e a Vulgata (latim). Provavelmente foram essas as bíblias que os anabatistas, como 

todos no período até então, acessaram quando escreveram seus tratados. Essas bíblias contêm o livro de 

Eclesiástico. Quando, porém, Lutero fez a tradução para o alemão, ele usou o Antigo Testamento hebraico, a 

Tanakh, onde não se encontram os chamados livros deuterocanônicos, como o Eclesiástico. Somente depois da 

consolidação da Reforma Luterana que os protestantes de maneira geral passaram a usar a tradução de Lutero, 



54 
 

 

  

 É preciso, porém, maior atenção a essa prática, pois ela não foi isolada ou exclusiva 

das comunidades anabatistas, e sua influência não se deu somente da Bíblia. Esse tipo de 

conteúdo regulatório de práticas nas refeições era comum nos manuais de civilidade 

medievais. Desde o século XII que a nobreza procurava diferenciar-se por meio dos 

comportamentos modelados que eram idealizados na literatura chamada de espelho dos 

príncipes. O século XVI foi um período de intenso esforço dessa codificação e controle dos 

comportamentos, que eram subtidos às normas de civilidade normatizadas nesses escritos. 

Três anos antes de Sattler publicar a confissão anabatista, Erasmo de Roterdã publicou A 

civilidade pueril, que se tornou um dos mais importantes manuais naquele contexto. Antes 

dele, no Sacro-Império eram comuns os manuais de boas maneiras à mesa, os tischzuchten, 

que tratavam de disciplinas nas refeições, destinadas exclusivamente aos jovens da elite, nas 

quais se encarregavam de incutir os rudimentos da vida aristocrática.  

 O mais famoso desses manuais no Sacro-Império talvez tenha sido o que foi escrito 

por Conrad von Haslau em 1240. A fama do manual de Erasmo talvez tenha sido pela sua 

influência humanista que rompeu com a tradição de civilidade exclusivamente aristocrática ao 

fazer um manual para todas as crianças de todos os grupos sociais. Após ele, foram difundidos 

os manuais de Friedrich Dedekind, de 1549, e de Hans Sachs, de 1542, já voltados para todas 

as crianças. Essa ideia humanista de Erasmo estava de acordo também com o princípio dos 

reformadores, para os quais a educação era prioridade para todas as crianças, e não deveria ser 

restrita à nobreza. Instructions pour les novices, de Hughes de Saint-Victor, do século XII, já 

haviam proposto um primeiro modelo de educação dos comportamentos válido para o maior 

número de pessoas, mas isso era um modelo inacessível para a maioria até então.   

 No século XVI, portanto, começou-se a colocar em prática as antigas ideias de que a 

civilidade nas relações sociais deveria ser para todos. Isso se deu em parte por causa do 

descontentamento da burguesia, que mesmo emergindo economicamente, sentia-se 

prejudicada enquanto classe que não desfrutava dos mesmos status e privilégios da nobreza. 

Não é arriscado afirmarmos que a burguesia desejou para si as normas de comportamento dos 

manuais de civilidade no afã de romper o abismo que a separava da aristocracia. A mesa, isto 

é, as refeições, no século XVI tornaram-se então o pretexto de um ritual complexo e ao 

mesmo tempo a ocasião da burguesia demonstrar sua sociabilidade e sabedoria. Essa mesma 

                                                                                                                                                                                     
que baseou o Antigo Testamento na Tanakh, e não na Septuaginta, daí a diferença entre as bíblias e o motivo 

pelo qual a chamada “Bíblia Protestante” não tem o livro de Eclesiástico, mas ambas têm o livro de Eclesiastes.  
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burguesia que adotara os princípios reformados por estes lhes darem maior liberdade política 

e econômica do que a Igreja Católica. É de domínio público que os burgueses viram na 

reforma luterana e, principalmente, calvinista, a oportunidade de adotarem uma ética que lhes 

seria mais conveniente com suas novas práticas e ambições. É preciso ressaltar, porém, que 

essa burguesia também encontrou esse espaço entre os anabatistas. Os burgueses não se 

tornaram somente luteranos e calvinistas, mas também, anabatistas.  

  Diante do que foi exposto, é possível inferirmos que, mesmo os manuais de civilidade 

estando mais divulgados para todos os grupos sociais do período, se as comunidades 

anabatistas fossem formadas exclusivamente de pobres iletrados e despossuídos, dificilmente 

veríamos uma afirmação em seu documento sobre o comportamento correto à mesa que 

lembra esses mesmos manuais. Mesmo que as comunidades de anabatistas fossem formadas 

de pessoas de todos os grupos sociais possíveis, haveria nelas uma parcela de burgueses que, 

influenciados pelo desejo de romper o status social com a nobreza imitando seu 

comportamento dito civilizado, levaram para suas novas comunidades de fé o comportamento 

idealizados nos manuais que passaram a seguir.   

Há também a possibilidade de haver casos de excessos, afinal, uma lei que proíbe uma 

ação geralmente é criada e registrada porque tal ação está ocorrendo com certa frequência 

antes da sua redação proibitória. Se esses membros anabatistas não cometessem excessos na 

comida, não haveria a necessidade de registrar tal admoestação. Se, de apenas 7 pontos, 1 foi 

para tratar da gula, é porque era um assunto bastante comum para o cotidiano deles. Sendo 

assim, notamos mais uma vez que o movimento anabatista não poderia ser formado 

majoritariamente ou exclusivamente de pobres e despossuídos. Pobres, naquele contexto, mal 

conseguiam alimento suficiente para a sobrevivência. Prova disso é a guerra dos camponeses, 

em que o documento dos revoltosos exige o direito de caçar para não morrerem de fome
62

, 

conforme segue:  

 

Até hoje reinou o costume de interditar ao camponês a caça e a pesca. Tal 

proibição nos parece injusta, pouco fraternal, egoísta e oposta à palavra de 

Deus. Em certos lugares recusam até constatar os danos causados por sua 

caça e devemos suportar que os campos que Deus fez frutificar para uso do 

homem sejam devastados por animais privados da razão, o que é o cúmulo 

da loucura e da tirania humana porque, quando o Senhor Deus criou o 

                                                           
62

 No século XVI, estima-se que três quartos da população europeia era constituída de camponeses desprovidos, 

cuja situação levou a ocorrerem 12 revoltas entre 1431 e 1512, antes da grande revolta de 1525. As causas dessa 

crise, segundo Zagheni, 1999, p. 14, devem ser buscadas na grande peste de 1348 e suas sucessivas ondas 

periódicas que perduraram, no agravamento da condição jurídica que lhe retirou muitos direitos e pelos 

camponeses não terem representação nas dietas imperiais. 



56 
 

homem, deu-lhe todos os poderes sobre os animais da terra, os pássaros do ar 

e os peixes das águas. Os frutos são assim o apanágio do homem e todos os 

pobres devem ter o direito da colheita quando se trata de satisfazer sua 

fome. Se, então, alguém possui um reservatório e pelos títulos de sua 

propriedade puder provar que o comprou legalmente, não queremos que isso 

seja tomado por meio de violências, mas é preciso ter para com o 

proprietário considerações cristãs. Quanto ao que não possa provar seu 

direito de posse de maneira convincente, deverá restituir seu bem à comuna 

que a usará em proveito de todos [grifo nosso].
63

  

 

 

Assim, se os pobres camponeses, autores do documento supracitado, passavam fome, 

ao ponto de elaborarem um manifesto pedindo comida e, por outro lado uma comunidade 

elabora uma lei para se evitar a gula, é que provavelmente havia um número considerável de 

pessoas abastadas nessa comunidade que elaborou uma lei para evitar a gula. As informações 

da Confissão de Schleitheim estão de acordo com informações semelhantes que encontramos 

nas Crônicas Hutteritas: 

 

 

Todo irmão e irmã deve entregar-se por completo à comunidade, de corpo e 

alma a Deus, e compartilhar todos os dons que tiver recebido, conforme 

fazia a primeira igreja apostólica e comunidade de Cristo, a fim de que os 

necessitados da comunidade recebam como os cristãos do tempo dos 

apóstolos
64

. 

 

 Portanto, como afirmamos sobre o outro documento, para a comunidade poder 

sustentar eventuais despossuídos era preciso, antes, haver pessoas abastadas. Mas as mesmas 

Crônicas Hutteritas afirmam ainda que:  

 

Quando os irmãos se reunirem, não se empanturrarão de comida e bebida, 

mas comerão o suficiente para o sustento, e se comerá um prato ou dois, com 

                                                           
63 “In the fourth place it has been the custom heretofore, that no poor man should be allowed to catch venison or 

wild fowl or fish in flowing water, which seems to us quite unseemly and unbrotherly as well as selfish and not 

agreeable to the word of God. In some places the authorities preserve the game to our great annoyance and loss, 

recklessly permitting the unreasoning animals to destroy to no purpose our crops which God Suffers to grow for 

the use of man, and yet we must remain quiet. This is neither godly or neighbourly. For when God created man 

he gave him dominion over all the animals, over the birds of the air and over the fish in the water. Accordingly it 

is our desire if a man holds possession of waters that he should prove from satisfactory documents that his right 

has been unwittingly acquired by purchase. We do not wish to take it from him by force, but his rights should be 

exercised in a Christian and brotherly fashion. But whosoever cannot produce such evidence should surrender 

his claim with good grace”. The twelve articles of the upper Swabian Peasants. Artigo 4, p. 235. 
64

When a brother or sister does wrong openly, it should be corrected openly before the church with loving 

admonition. If it was done in secret, it should be disciplined privately, but in accordance with God’s command. 

The Chronicle of the Hutterian Brethren, p. 78.  
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ação de graças e moderação. Quando terminarem de comer, se levantarão da 

mesa
65

. 

 

 

O simples fato da mesma recomendação aparecer em dois documentos distintos 

corrobora a reincidência da situação. Isto é, se foi preciso registrar por escrito duas vezes que 

não deveria haver excessos é porque há uma grande probabilidade deles estarem ocorrendo. A 

última frase chama ainda mais a atenção quando afirma que ao terminarem de comer, 

deveriam se levantar da mesa. Questionando o documento, a principal explicação plausível 

decorre do costume, à época, que mesmo após encerrada a refeição, as pessoas continuavam à 

mesa, bebendo vinho ou cerveja. Ao normatizar que após a refeição a comunidade deveria 

sair da mesa, como nos manuais de civilidade, a regra está evitando que as pessoas 

continuassem bebendo ao ponto de ficarem embriagadas. É importante salientar que não havia 

nenhuma proibição aos anabatistas de beberem bebidas fermentadas. Se essa inferência 

estiver correta, temos mais um indício de que se tratava de uma comunidade com recursos 

para gastar não só com comida, mas também com bebidas.    

Na mesma regulamentação disponível nas Crônicas Hutteritas encontramos a ordem 

de que a comunidade deveria reunir-se de quatro a cinco vezes por semana, semelhantemente 

com a ordem encontrada na Confissão de Schleitheim, em que a comunidade deveria reunir-se 

pelo menos de três a quatro vezes por semana. Em ambos os documentos existe a ordem de 

que deveriam, ao se reunirem, escolher alguém para ler e explicar uma passagem bíblica. 

Primeiramente que se era para escolher alguém para ler a Bíblia é porque havia pessoas, além 

do líder, que sabiam ler, o que já era um privilégio naquele contexto, pois, como vimos, três 

em cada quatro pessoas nas cidades eram analfabetas. E, em segundo lugar, para poderem se 

reunir tantas vezes por semana era preciso ter tempo e, principalmente, estarem 

geograficamente próximos.  

O movimento anabatista foi formado por membros de uma recém elite urbana que 

ascendeu financeiramente com o crescimento das cidades, e não predominantemente ou 

exclusivamente de camponeses pobres. Ao mesmo tempo em que encontramos tantas 

evidências, desconhecemos evidências da presença majoritária de camponeses despossuídos 

no movimento anabatista. É muito provável que pobres camponeses também participaram do 

movimento, porque dificilmente apareceriam nas fontes, mas fato é que o movimento não era 
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 “When we meet we should not eat or drink to excess but give thanks and be moderate with what God created 

for our nourishment, serving one or two dishes. After the meal, the tables should be cleared”. Idem. 
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formado exclusivo de camponeses pobres, mas sim de forte presença urbana com membros 

oriundos de classes privilegiadas. O silêncio das fontes sobre eles também pode ser pelo fato 

de estarem participando do movimento espiritualista liderado por Thomas Müntzer, como 

veremos. Afinal, se havia um movimento próprio de camponeses pobres, por que eles 

participariam de uma seita urbana com a presença de membros da elite? A associação dos 

anabatistas a camponeses pobres na historiografia tradicional pode ter ocorrido pela confusão 

dos anabatistas liderados por Grebel e Manz com os espiritualistas liderados por Thomas 

Müntzer. 

E, como vimos, os membros da elite não estavam presentes somente como fundadores, 

líderes ou mentores intelectuais do movimento, pois, se assim fosse, não seria possível à 

comunidade sustentar pastores, escrever e enviar cartas, viajar, dar explicação de seus 

recursos, receber visita de membros da elite quando membros eram encarcerados e cometer 

exageros nas refeições. Além do mais, tanto as cartas que enviavam, como os discursos e 

preleções que faziam, além dos documentos normativos, sempre se pronunciavam sobre a 

preocupação dos líderes com o que seria o correto viver cristão daquelas pessoas e, nessas 

recomendações, quase não aparecem exortações sobre cuidado com os pobres, o que leva a 

crer que, ou a comunidade não os tinha ou que isso estava sendo feito de forma tão eficaz que 

não era preciso haver correção ou admoestação. De qualquer forma esse silêncio é forte 

indicador de que, se tinham pobres na comunidade, estavam sendo assistidos e, se estavam 

sendo supridos é porque não constituíam a maioria da comunidade. 

 

1.2. O clero 

 

A segunda base social do movimento anabatista era o clero, pois vários anabatistas 

eram antigos sacerdotes romanos, tanto do clero regular, como do clero secular. O clero fora 

formado na noção de Cristandade logo nos primeiros anos da nossa era como sendo o único 

grupo legitimamente autorizado pelo fundador da religião a ministrar os sacramentos e 

orientar os ofícios religiosos. O clero requereu para si a sucessão dos apóstolos e fora para os 

apóstolos que Cristo delegou tais responsabilidades espirituais. Aos poucos, de forma paralela 

a esse clero voltado para as atividades na sociedade, e por isso mesmo denominado de clero 

secular, surgiu o grupo daqueles indivíduos que buscavam servir a Deus de forma tão integral 

que viveriam na solidão, ascese e contemplação. Esses clérigos eram chamados de monges, 
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do grego monakhos, que significa solitário
66

. A primeira grande experiência monástica no 

Ocidente cristão se deu com a criação da Regra de São Bento (480-547) elaborada em 534, 

dando origem ao clero regular, posto que seguem uma regra. Com o passar dos anos, e com o 

surgimento de diversas ordens, como franciscanos, dominicanos e agostinianos, o clero 

regular também alcançou melhor formação intelectual, já que havia, entre outros motivos, a 

necessidade do trabalho intelectual de estudo dos textos sagrados para melhor preparo da 

alma. Dessa forma, os líderes que mais tiveram participação direta na formação ideológica do 

movimento anabatista eram oriundos do alto clero regular romano, com destaques para nomes 

como George Blaurock, Michel Sattler, Balthasar Hubmaier, Hans Denk, Hans Hut, Jacob 

Hutter e Menno Simons.  

Quando Félix Manz foi morto, seu colega George Blaurock foi quem assumiu a 

liderança do incipiente movimento (ver anexo 28). E sobre Blaurock, também conhecido 

como Jörg von Haus Jacob, um sacerdote, até então, romano
67

, da ordem dos Cônegos 

Regulares de Prémontré, ordem fundada por São Norberto em 1120, daí serem conhecidos 

também como Norbertinos ou Premonstratenses. Blaurock nasceu em 1491 em Bonaduz e 

estudou na universidade de Leipzig. Foi vigário-geral de Trins na diocese de Chur
68

, de 1516 

a 1518. Considerando o cargo de vigário-geral, Blaurock era membro do alto clero. Aos 

poucos, porém, ele se entusiasmou com a reforma que acontecia em Zurique e foi até lá para 

conhecer e apoiar o movimento de Zwínglio. Pouco a pouco, conheceu as ideias de Grebel e 

Manz, com as quais rapidamente se identificou. Foi ele então quem rebatizou Grebel e Manz 

aos 21 de janeiro de 1525. Quando Manz foi morto, em 5 de janeiro de 1527, Blaurock foi 

açoitado e expulso de Zurique, se dirigindo para Berna. Lá começou o debate a respeito do 

rebatismo de crianças, mas o Conselho da cidade de Berna acompanhou o posicionamento do 

Conselho da cidade de Zurique, e Blaurock também foi expulso de lá. Foi então para Biel, 

onde ocorreu o mesmo, até que em 21 de abril daquele ano, deixou a Suíça para sempre, e foi 

para Tirol, na Áustria, onde o movimento anabatista finalmente foi consolidado graças à 
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 Para sermos mais específicos, o clero regular divide-se em quatro ordens: Monásticos, mendicantes, regrantes 

e clérigos (na Idade Média existiam as ordens militares também). Aquele que pertence a uma ordem pode ser 

monge ou frade, e subdivide-se em leigos ou clérigos. As ordens monásticas são formadas por monges que 

vivem em mosteiros, enquanto as ordens mendicantes são formadas por frades que vivem em conventos. Na 

Idade Média, os conventos localizavam-se em cidades, enquanto os mosteiros ficavam no campo.  
67

 As Crônicas Hutteritas (página 44 da versão em inglês que usamos nesta tese), por exemplo, informa que 

George Blaurock era um sacerdote romano. Em O Espelho dos Mártires (página 357) está registrada a sentença 

de morte de Blaurock, onde se lê que ele havia abandonado o ofício de sacerdote romano. 
68

 Chur, em português, Coira, é uma cidade da Suíça, fundada na época do Império Romano. No século XVI foi 

uma das mais importantes dioceses da Europa Central, incluindo inclusive as igrejas de Zurique. 
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relativa liberdade que encontraram lá. Em Innsbruck
69

, sob a liderança de Blaurock, formou-

se uma grande comunidade de anabatistas, até que começou a perseguição. Em 6 de setembro 

de 1529
70

 Blaurock foi executado, queimado em uma estaca: “Foi preso com sua esposa em 

Gusodaum, condenado à morte pela fé, e queimado nas imediações do Clausen”
71

.  

Outro clérigo a contribuir consideravelmente para a formação ideológica dos 

anabatistas foi Michel Sattler, já que foi o autor do importante documento que sistematizou e 

tentou unificar a doutrina do movimento (ver anexo 29). Michel Sattler nasceu em Staufen
72

 

por volta do ano de 1490. Durante a juventude, foi um monge beneditino em Friburgo. 

Deixou a vida monástica depois de já ter alcançado o grau de prior
73

, o que demonstra que 

também pertencia ao alto clero. Quando ainda estava no mosteiro de São Pedro
74

, entrou em 

crise com a igreja romana enquanto estudava as epístolas paulinas. Casou-se com a ex-freira 

beguina Margaretha e adotou o luteranismo, até que em 1525, ao chegar a Zurique, entrou em 

contato com os anabatistas, aos quais aderiu. Em 18 de novembro de 1525, por causa das 

perseguições em Zurique contra os anabatistas, foi para outras cidades, como Estrasburgo e 

Horb Am Neckar
75

, sendo que nesta última conseguiu organizar uma comunidade de 

discípulos que rebatizavam os adultos. Em 24 de fevereiro de 1527, reuniu uma conferência 

em Schleitheim (distante 100 quilômetros de Horb) para organizar um corpo doutrinário 

capaz de unificar o tão heterogêneo grupo que havia começado em Zurique, de onde surgiu 

um dos documentos que agora nos serve como fonte histórica. A cidade de Schleitheim foi 
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 Atualmente, Innsbruck é a capital da província do Tirol, na Áustria. Durante o reinado de Maximiliano de 

Habsburg, antecessor de Carlos V e imperador do Sacro-Império Romano-Germânico entre 1508 a 1519, 

Innsbruck foi a capital do Império. Maximiliano de Habsburg, nessa cidade, foi o primeiro imperador a ser 

legitimado exclusivamente com a eleição dos príncipes, sem a necessidade da coroação papal.  
70

 Blaurock foi executado a mando do imperador Fernando I de Habsburg, neto de Maximiliano e irmão de 

Carlos V. Com a morte de Maximiliano em 1519, Carlos V (Carlos I da Espanha) tornou-se imperador do Sacro-

Império Romano-Germânico, concedendo ao seu irmão Fernando a região do Tirol. Assim, quando Blaurock se 

estabeleceu em Innsbruck, apesar de Carlos V ser o imperador do Sacro-Império, Fernando I era o marquês da 

região do Tirol e, a seu mandato, Blaurock foi executado por heresia. É importante destacar que Carlos V e seu 

irmão não se tornaram imperadores por serem netos de Maximiliano, mas porque foram eleitos pelo colégio de 

eleitores do Sacro-Império.  
71

 “Was imprisoned with his compananion at Gusodaum, condemned to death for the faith, and burnt in the 

vicinity of Clausen”. Martyr’s Mirror, 1660, p. 357. 
72

 Atualmente, uma pequena cidade no extremo sul da Alemanha. 
73

 O grau de prior é o mais alto grau para a vida monástica. Enquanto o abade dirige um mosteiro, o prior dirige 

toda a ordem.  
74

 O mosteiro beneditino de São Pedro, na cidade de Friburgo, na Alemanha, foi fundado no século XI pelo 

duque Berthold II de Zähringen (1078-1111). Foi um centro vigoroso na alta Idade Média, perdendo influência 

ao longo da baixa Idade Média por controvérsias políticas envolvendo as famílias nobres da região.  
75

 Não são cidades relativamente próximas para a época. Estrasburgo, hoje pertencente à França, à época era 

pertencente ao Sacro-Império Romano-Germânico. Estrasburgo faz parte da região da Alsácia-Lorena, que foi 

disputada durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Com a perda da Alemanha na guerra, a França 

apossou-se desse território até a atualidade. Horb Am Neckar, porém, é uma região ao sul da atual Alemanha. A 

distância entre as duas cidades é de 90 quilômetros. Para a época, era uma viagem considerável. Se, porém, 

comparadas com todo o território do Sacro-Império, aí sim poderiam ser consideradas próximas. 
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escolhida por ser central para o movimento até aquele momento. Isto é, de 1525 a 1527, o 

movimento anabatista havia se espalhado do norte da Suíça ao sul da Alemanha, tornando a 

cidade de Schleitheim central para eles.  

 Quando acabou a reunião, no final de fevereiro de 1527, Sattler e sua esposa 

Margaretha voltavam para Horb quando foram presos. Quando estava na prisão, Sattler 

também escreveu uma carta de despedida para sua comunidade. Ficou preso provavelmente 

por mais de 2 meses, pois em 15 de maio começou o julgamento em Rottenburgo sob a 

presidência do conde Joaquim de Zollern.  No veredicto de condenação à morte de Michael 

Sattler, vê-se algumas acusações procedentes, e outras, provavelmente, não. 

Ele foi condenado por alguns pontos que realmente estavam na confissão de sua 

autoria: O decreto acusava-o corretamente por ser contra o batismo de crianças, contra o 

juramento, contra o celibato dos sacerdotes e contra lutar contra os turcos. No entanto, 

acusava-o de outros pontos que ele não defendeu, ou que pelo menos, não temos fontes para 

sustentar: Ser contra a extrema-unção, ser contra a devoção mariana e contra o culto aos 

santos. Pelo menos, tais pontos não estavam na confissão de sua autoria e outros documentos 

por ele produzidos. Percebe-se, com isso, porém, a confusão que era feita à época, acusando 

os anabatistas por doutrinas que eram pregadas por outros grupos contemporâneos.  

O julgamento durou três dias e no dia 18 de maio de 1527 foi dado o veredicto de 

sentença de morte. A execução de Sattler teve uma repercussão muito grande naquele 

contexto. Ela foi narrada por Wilhelm Reublin (1484-1559) em um panfleto divulgado por 

toda Alemanha, Áustria e Suíça. Até hoje, em Rottenburg, existe um memorial no local de sua 

execução e é ponto turístico para quem visita aquela cidade (ver anexo 13). Dois dias depois, 

aos 20 de maio de 1527, Sattler foi executado, tendo a língua cortada e, em seguida, 

queimado. A esposa, Margaretha, foi afogada no rio Neckar oito dias mais tarde. O seu 

processo judicial encontra-se nos arquivos das cidades de Rottenburgo e Wolfenbuttel. 

Já Balthasar Hubmaier
76

 nasceu entre 1490 a 1481 em Friedberg. Fez sua formação 

básica na cidade ao lado: Augsburgo. Depois, estudou na universidade de Friburgo. Em 29 de 

setembro de 1512, Hubmaier tornou-se doutor em Teologia pela universidade de Ingolstadt, 

onde também se tornou professor, padre e vice-reitor. É interessante a semelhança de 

trajetória entre Balthasar Hubmaier e Martinho Lutero. Ambos fizeram doutorado em 

Teologia e se tornaram professores universitários. E, assim como Lutero era o pregador na 
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 Há menção dele na fonte O Espelho dos Mártires, 1660. O anexo 10 trás cópia da gravura de Hubmaier 

pintada em 1655 no Apocalypsis, livro de imagens de heréticos e preservado no Arquivo Menonita de Ontário.  

Ver anexo 12. 
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Igreja de Todos os Santos, na universidade de Wittenberg, Hubmaier era o pregador da Igreja 

da Virgem, na universidade de Ingolstadt. Em 25 de janeiro de 1516, Hubmaier deixou 

Ingolstadt para ser o pároco da catedral de Regensburgo. Posteriormente, mudou-se para 

Waldshut em 1521, onde foi pároco da igreja local, onde conquistou grande popularidade.  

Em 1522, Hubmaier fez uma viagem para a Suíça, onde teve contato com as ideias da 

Reforma. Quando voltou para Waldshut, passou a estudar o Novo Testamento por conta 

própria e acabou aderindo às ideias reformistas. Em 1523, participou de um debate com 

Zwínglio em Zurique e, quando voltou para Waldshut, começou a implementar as novas 

ideias em sua paróquia através de um programa de reformas, entra elas, a de liberar o 

casamento para o clero, tomando a Elizabeth Hugline como esposa.  

Quando as novidades implantadas em Waldshut se espalharam, o então marquês da 

Áustria, Fernando Habsburgo, com apoio do bispo de Constança, pediu a demissão de 

Hubmaier como pároco de Waldshut. O Conselho daquela cidade, porém, respondeu 

negativamente, decidindo mantê-lo em seu posto. Porém, em 1 de setembro de 1524, para 

evitar uma intervenção militar em Waldshut, deixou a cidade e se mudou para Schaffhausen, 

retornando no mês seguinte, quando reassumiu o cargo de pároco e começou a preparar 

teologicamente a cidade contra uma eventual interferência do imperador Carlos V. 

Em abril de 1525, Wilhelm Reublin fugira de Zurique para Waldshut, onde conheceu 

Hubmaier, que então aderiu ao movimento anabatista, sendo rebatizado por Reublin. 

Hubmaier então começou a rebatizar o povo de Waldshut. Em 5 de dezembro de 1525, o 

exército de Fernando invadiu Waldshut, e Hubmaier e sua esposa fugiram para Zurique mas, 

quando foram descobertos, foram expulsos de lá por ordem de Zwínglio. Hubmaier e 

Zwínglio tiveram vários debates escritos sobre o batismo infantil e, por fim, quando 

Hubmaier fugiu para Zurique, travaram um debate pessoalmente, que considerou Zwínglio 

vencedor. Hubmaier não saiu de Zurique e nem se retratou e, por isso, foi preso. Depois de ser 

torturado, se retratou por escrito, e foi solto. 

Uma vez solto, desacreditado, mudou-se para Nikolsburgo
77

, que ficava sob a 

jurisdição da nobreza da Morávia, atual República Tcheca, e, por isso, era mais tolerante com 

as questões religiosas. A família Liechtenstein era simpatizante dos anabatistas e por isso não 

aplicava os mandatos de Fernando para combatê-los. Hubmaier foi bem recebido e, ao pregar, 

conseguiu a adesão de dois barões dessa mesma família, Leonhard e John, que publicamente 

se deixaram rebatizar por Hubmaier e se tornaram também anabatistas: “Ele respondeu 
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 Hoje é a cidade de Mikulov, na República Checa, e foi fundada em 1249 em torno do castelo da família de 

Liechtenstein. Atualmente tem em torno de 7 mil habitantes.  



63 
 

chamando o Senhor Leonhard von Liechtenstein (que viveu no Nikolsburg, foi batizado, e foi 

chamado de irmão) a comparecer perante ele em Viena com seu irmão, Lord John”
78

. Os 

anabatistas tiveram adesão também de membros da nobreza
79

, ainda que pontualmente. Logo, 

a população local também aderiu ao movimento, algo em torno de 6 mil pessoas, e Hubmaier 

começou um frutífero trabalho naquela cidade. Hubmaier escreveu centenas de obras 

teológicas sobre diversos assuntos
80

, sendo o principal deles a questão de rebatismo. No 

entanto, em Nikolsburgo, começou a se desentender com outro anabatista, Hans Hut, sobre 

questões políticas e sociais. Por isso, em 1527, escreveu a sua última grande obra, Na espada. 

Essa fonte é uma carta que Hubmaier escreveu para Arkleb of Bokowic an Tzernehor 

at Trebitz, chanceler da Morávia, de Nikolsburg em 24 de junho de 1527
81

. Por ora, 

apresentamos mais uma evidência de como os anabatistas dialogavam frequentemente com 

familiaridade com diversos membros da elite. Vemos aqui que um líder religioso, oriundo do 

alto clero, dialogava com a nobreza da Morávia, inclusive depois de ter tido a adesão de dois 

membros da família mais tradicional de Nikolsburgo. 

Com a morte do duque Luis II da Hungria em 1526, suas terras passaram a ser 

controladas com mais autoridade pelo marquês Fernando Habsburgo, que imediatamente 

começou a perseguir os anabatistas que estavam crescendo na região da Morávia. Em 28 de 

agosto de 1527, Hubmaier foi preso e levado para Viena. Depois de alguns meses presos, 

Hubmaier foi morto aos 10 de março de 1528, queimado, e sua esposa, Elizabeth Hugline, 3 

dias depois, foi afogada no rio Danúbio (ver anexo 20). O grupo de anabatistas de 

Nikolsburgo, estruturado sob a liderança de Hubmaier, com a morte deste, passou a ser 

liderado por João Hut e, posteriormente, por Jacob Hutter. 

Quando Hubmaier esteve em Augsburgo, fez de João Denck seu discípulo, que morreu 

de peste em Basileia.  Na Morávia, Hubmaier conheceu João Hut, discípulo de João Denck. 

João Hut morreu em uma prisão em Augsburgo.   

 Por adotar as ideias reformistas em curso, o diretor da escola de São Sebaldo, João 

Denck, graduado pela universidade de Ingolstadt, fora expulso de Nuremberg no mesmo mês 
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 “He responded by summoning Lord Leonhard von Liechtenstein (who lived at Nikolsburg), had been baptized, 

and was called a brother) to appear before him in Vienna with his brother, Lord  Hans, and all their preacher”. 

The Chronicle of the Hutterian Brethren, p. 48. 
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 Outra evidência da presença de nobres na comunidade anabatista é a quantidade de escritos sobre o uso ou não 

da espada pelo cristão. O uso da espada era exclusivo aos nobres. Logo, se os anabatistas escreveram sobre isso é 

porque tinham cavaleiros entre seus adeptos. Do contrário, se os anabatistas fossem formados somente por 

pobres camponeses, não teriam se pronunciado se poderiam ou não usar armas próprias dos nobres.  
80

 As obras de Hubmaier foram, em 1619, listadas no Índice de Livros Proibidos (Index Librorum Prohibitorum). 

Ver anexo 23. 
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 Para esta tese, usamos a versão disponível em inglês na coletânea organizada por Michael Baylor, The Radical 

Reformation, 1991, p. 181 a 209.  
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em que Grebel, Manz e Blaurock começavam o movimento anabatista em Zurique. Expulso 

da cidade alemã, foi primeiramente a Augsburgo, onde se tornou professor de grego e latim. 

Nessa época, conheceu Balthasar Hubmaier, que lhe pregou algumas ideias anabatistas. João 

Denck, no início de 1526, foi então rebatizado por Hubmaier, e fez de João Hut seu discípulo. 

Escreveu várias obras, mas entre o final de 1525 e início de 1526, escreveu um dos seus 

principais livros, Na lei de Deus. 

 Depois disso, João Denck começou a se desentender teologicamente com o reformador 

da cidade de Augsburgo, Urbanus Rhegius (1489-1541), que era luterano, e então se mudou 

para Estrasburgo, onde também se desentendeu com o reformador Bucer. Foi para Worms, 

onde começou uma comunidade anabatista. Aos 9 de junho de 1527, escreveu 7 teses 

anabatistas e as afixou na entrada da catedral da cidade. A maioria da população não aceitou e 

ele teve que fugir novamente. Denck, enquanto fugia, passou por Saint Gallen, Augsburgo, 

Nuremberg e finalmente Basileia, onde morreu. O discípulo de João Denck fora João Hut, que 

já era luterano antes de conhecer o anabatismo.  

Até aqui, então, vimos que os anabatistas começaram com Conrad Grebel, Félix Manz 

e George Blaurock em Zurique, na Suíça e se espalharam por toda a Europa, concentrando-se 

principalmente na Morávia. Estes, apesar das perseguições e problemas internos, não 

desapareceram. Hutter e seus seguidores acreditavam na comunidade de bens e deu ao seu 

ramo anabatista uma tradição de agricultura e vida comunitária que era patriarcal. Quando foi 

preso e executado em 1536, seus seguidores, conhecidos como irmãos hutteritas, como a si 

próprio se chamavam, tinham organizado uma comunidade tão sólida que sobreviveu às 

perseguições até a consolidação de sua comunidade, que existe até hoje. Os hutteritas estão 

presentes principalmente nos Estados Unidos. Como os amishes, são sectários, pacifistas e 

fundamentalistas.
82

  

 Partindo de Zurique em direção ao norte, chegamos, por fim, aos chamados países 

baixos, Holanda e Bélgica, onde encontramos Menno Simons, o qual conseguiu organizar 

comunidades anabatistas na região da atual Holanda. Os anabatistas, que começaram em 

Zurique, e se espalharam para a Morávia, Alemanha e Países Baixos, sobreviveram como os 

atuais hutteritas e como menonitas na Holanda, por causa de Menno Simons. Quando 

chegaram à Inglaterra, foram responsáveis pelo surgimento dos amishes, dos quakers e dos 

batistas. 
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 Sobre a história hutterita, consultar PACKULL, W. Hutterite Beginnings. Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press, 1999. 
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 Percebemos, dessa forma, que o movimento anabatista teve como liderança formadora 

de sua ideologia diversos membros do alto clero romano regular que aderiram aos 

reformadores radicais. Mas, ao movimento também aderiram outros clérigos que não recebem 

o mesmo destaque dos líderes supracitados, mas que, da mesma forma, mudaram sua 

orientação religiosa na ocasião. Esses clérigos eram não somente do alto clero regular como 

sacerdotes do clero secular. As Crônicas Hutteritas, ao narrar o início do movimento, afirma 

que depois que Blaurock batizou Grebel e Manz, outros clérigos aderiram ao movimento:  

  

 

Prontamente se juntaram a eles outros estudantes versados em alemão, latim, 

grego e hebraico, também conhecedores da Bíblia, assim como outros 

pregadores e demais que prontamente testemunharam de sua fé com seu 

próprio sangue
83

.  

 

 

 Quem estudava para ter acesso ao texto bíblico em sua língua original eram os 

membros do alto clero regular. Mas, de qualquer forma, ninguém poderia ser um pregador 

sem antes ter sido ordenado. Dessa forma, todos eram pregadores desde que fossem 

ordenados ao sacerdócio, mas somente o alto clero regular tinha profunda formação 

intelectual. Há referência aos “homens versados em alemão, latim, grego e hebraico” 

distinguindo-os de “outros pregadores”. A informação, nesse caso, é de que ao movimento 

anabatista aderiram diversos membros do clero romano, desde membros intelectuais do alto 

clero regular até os membros do baixo clero secular sem profunda formação erudita. 

Num primeiro momento, possivelmente por causa do contexto de perseguição, o 

movimento anabatista não se preocupou com a formação erudita de sua liderança. Não 

encontramos documentos regulamentando quem poderia ser líder e como se formava essa 

liderança. Dessa forma, naturalmente, tornaram-se líderes das comunidades anabatistas 

principalmente os clérigos romanos que aderiram ao movimento. Usava-se o prévio 

conhecimento adquirido durante o sacerdócio romano para orientar o novo movimento 

sectário em sua interpretação do texto bíblico. 

 Encontramos nas fontes relatos da execução de centenas de membros do movimento 

anabatista ao longo do século XVI em toda a região da Europa central. Nessa catalogação é 

possível perceber que há pelo menos três formas de apresentar os mártires. Quando se trata de 
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 “And other scholars of German, Latin, Greek, and Hebrew, well acquainted with the Scriptures, as well as 

priest and preachers and other people. Soon they all gave witness with  their blood”. The Chronicle of the 

Hutterian Brethren, p 47. 
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um membro do movimento que não exercia liderança, a crônica o apresenta como “irmão” ou 

“irmã”. Quando se trata de um líder comum proveniente do sacerdócio romano, 

provavelmente do baixo clero secular, a narrativa o apresenta como “pregador”, “ministro do 

Evangelho” ou “ministro da Palavra”. E, por fim, quando se trata de um membro oriundo do 

alto clero regular, a fonte o apresenta como um pregador ou ministro “versado em grego, 

hebraico e latim”, e muitas vezes também, “profundo conhecedor das Escrituras”. É assim, 

portanto, que podemos ler sobre Leonhard Keyser (ver anexo 17), que fora um conhecido 

padre
84

, ou sobre Thomas Hermann, que em 1527 “um ministro do Evangelho e da Palavra de 

Deus fora executado”.
85

 Adiante, outro mártir:  

 

 

No ano de 1528, Leonhard Schoener of Becklasburg foi apreendido. Ele era 

um ministro de Deus, e também era profundo conhecedor das sagradas 

escrituras e também profundo conhecedor da língua latina
86

.   

 

 

 E assim poderíamos repetir aqui centenas de exemplos semelhantes aos supracitados 

para demonstrar que ao movimento anabatista aderiram diversos membros do clero romano 

que, uma vez ao lado dos sectários, tornavam-se seus líderes e faziam uso dos conhecimentos 

adquiridos para instruir suas comunidades.  

 

1.3. Artesãos e comerciantes  

 

O movimento anabatista continuou expandindo-se sob a liderança e adesão de outros 

adeptos que faziam parte do grupo de artesãos e pequenos comerciantes urbanos. Um dos 

mais famosos adeptos do movimento, Pilgrim Marbeck
87

, por exemplo, era um respeitado 
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 “When the believers greatly increased under persecution and the cross (Ex. 1:12), there was, in Bavaria, a 

learned priest of the mass, named Leonhard Keyser, who examined the writings of Zwingli and Luther, and also 

went to Wittenberg, where he conferred with the doctors and commemorated the Supper with them. Having 

returned to Bavaria, he examined the fruits and doctrine of the Anabaptists, as well as of Zwingli and Luther, and 

joined himself under the cross to the separated cross-bearing church of the Anabaptists, in the year 1525, and 

forthwith”. Martyr’s Mirror, P. 420. 
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 “A. D. 1527, Thomas Hermann, a minister of the Gospel and Word of God, was executed. Some persons had 

been apprehended at Kitzbuehl, and, through the tyranny of the authorities, had been brought to apostatize from 

the truth”. Martyr’s Mirror, p. 422. 
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 “In the year 1528, Leonhard Schoener of Becklasburg was apprehended. He was a minister of God, and was 

well versed in the holy Scriptures, and also in the Latin language”. Martyr’s Mirror, p. 424. 
87

 Sobre Pilgrim Marbeck, consultar Klassen, Covenant and Community: the Life and Writing of Pilgram 

Marpeck, 1968. 
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engenheiro de minas na cidade de Rottenburgo, que perdeu seu emprego aos 28 de janeiro de 

1528 por aderir ao movimento anabatista, e teve seus bens confiscados. Seu pai, Heinrich 

Marbeck, foi membro do Conselho, juiz e burgomestre da mesma cidade. Pilgrim Marbeck, 

ao perder seu emprego, fugiu então para Estrasburgo, onde conseguiu trabalhar por dois anos, 

mas, depois, se desentendeu com Bucer, o reformador oficial daquela localidade. Fugindo de 

cidade em cidade por 12 anos, foi para Tirol, onde se desentendeu com a comunidade 

anabatista de lá. Fugiu para Austerlitz e somente em 1545 conseguiu ser contratado para 

desenvolver seu ofício na cidade de Augsburgo, onde foi o engenheiro das minas locais até 

sua morte, em 1556. O Conselho da cidade de Augsburgo sabia que Marbeck era anabatista, 

mas houve certa tolerância por causa do seu trabalho como engenheiro, que era muito 

importante na ocasião. Quando um dos membros do movimento anabatista desenvolvia 

alguma função importante numa determinada cidade, havia certa tolerância do Conselho, que 

fazia vistas grossas para sua opção religiosa. 

O movimento anabatista, em parte, seguiu o curso do rio Reno. Começaram na Suíça, 

fugiram para a Áustria, atravessaram a Alemanha e chegaram à Holanda, Bélgica e Polônia. 

Este caminho foi, em grande parte, percorrido por Melchior Hoffmann
88

. Em 1529 aderiu aos 

anabatistas em Estrasburgo e levou suas doutrinas aos Países Baixos. Quando voltou a 

Estrasburgo, foi preso em 1533 e morreu em 1543. Sua doutrina enfatizava a eminência do 

juízo final e as perseguições confirmavam a antiga crença de que os sofrimentos dos fieis 

atingiriam o clímax imediatamente antes do dia do juízo e do triunfo dos eleitos. Essa 

doutrina é característica dos movimentos milenaristas. 

O milenarismo é uma expectativa encontrada em algumas religiões da instauração de 

um reino perfeito neste mundo. O termo, do ponto de vista etimológico, está ligado aos mil 

anos do livro bíblico do Apocalipse (Ap 20,1-15), em que, acredita-se, Jesus, em um futuro 

breve, voltará e reinará visivelmente. Em geral, tem-se na expectativa messiânica a espera de 

uma justiça divina, onde os que foram injustiçados e explorados estarão ao lado daquele que 

governará com equidade. A relação entre surtos de movimentos milenaristas e grupos sociais 

em crise é muito próxima, e geralmente, por isso mesmo, os líderes milenaristas, messias 

vistos como líderes carismáticos, saem das parcelas marginalizadas da sociedade. 

Milenarismo, portanto, é uma doutrina escatológica, ou seja, geralmente está ligada à crença 

sobre o que ocorrerá no fim da história. Tais doutrinas prometem uma mudança radical na 

                                                           
88 Sobre Melchior Hoffmann, consultar Deppermann, Melchior Hoffman: Social Unrest & Apocalyptic Vision in 

the Age of Reformation, 2000. 
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ordem social vigente, com a ocorrência de uma salvação coletiva total, indicando, na história, 

um período de felicidade plena entre dois períodos catastróficos.  

Melchior Hoffman nasceu em 1495 e foi comerciante de peles. Não teve formação 

escolar formal, mas lia a Bíblia por conta própria. Quando começou a reforma em Wittenberg, 

tornou-se luterano, e espalhou a nova doutrina ao norte do Sacro-Império, convertendo-se ao 

anabatismo quando esteve em Estrasburgo, convencido que o batismo não deveria ser 

ministrado a crianças. Estudou com dedicação o livro de Apocalipse e em 1533 publicou um 

texto no qual afirmava que o reino de mil anos de Cristo irradiaria a partir de Estrasburgo, 

mas que, para isso concretizar-se, antes seria necessário o massacre dos incrédulos. Para 

Hoffman, esse massacre seria executado por Deus e não era para ser colocado em prática 

pelos próprios eleitos. Meso assim, essa publicação causou-lhe o aprisionamento pelos seus 

últimos dez anos de vida, falecendo em 1543 na prisão.  

Mesmo encarcerado, Hoffman continuou pregando o fim iminente para seus 

seguidores. Escrevendo um comentário ao livro bíblico de Romanos, defendeu a teoria de 

Joaquim de Fiori, muito difundida atualmente pelos evangélicos pentecostais, segundo o qual 

a história do mundo se divide em três momentos: O período do Antigo Testamento, cujo 

mundo era governado pelo Pai, e daí o mundo ser regido pela Lei; o período do Novo 

Testamento, cujo mundo era governado pelo Filho, e daí a graça; e o período entre o Novo 

Testamento e o Juízo Final, governado pelo Espírito Santo, e daí a iluminação dos eleitos. No 

século XVI não foram poucos os que interpretaram a Reforma Protestante e a ameaça de 

invasão dos turcos como sinais do Apocalipse indicando a brevidade do retorno de Jesus.  

 Um dos discípulos de Melchior Hoffman foi João de Matthys, um padeiro de Harlém 

que se tornara um pastor anabatista na cidade de Münster. Para Hoffmann, a volta de Cristo 

estava tão próxima que os eleitos não tinham mais que esperar por ela confiantes. Matthys 

então declarou que Cristo não voltaria a não ser que os verdadeiros crentes abrissem caminho, 

liquidando os incrédulos. Assim, foi principalmente por causa das ideias de Hoffman e 

Matthys que a historiografia associou os anabatistas a Thomas Müntzer, fazendo uma 

rotulação sem levar em conta que Hoffmann, Rothman e Matthys foram exceções, e não 

regra, do movimento. E que, apesar de ser milenarista, Hoffmann, ao contrário de Müntzer, 

Rothman, Matthys e Bockelson, não pregara a violência e a implantação do reino milenarista 

à força.   

 A cidade de Münster, na Westefália, era a sede de um dos poderosos príncipes-bispos 

que dominavam a maior parte da Alemanha do nordeste (ver anexo 21). A população, em 
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geral, era descontente com a administração já que os bispos viviam em cortes rodeadas de 

luxo e impunham pesados impostos à população. Münster, à época, era um importante 

entreposto comercial, onde havia pelo menos 16 corporações de ofício cujos comerciantes 

membros faziam oposição ao conservador Conselho da cidade. Em 1529 um surto de Peste 

Negra devastou a Westfália e ao mesmo tempo as colheitas foram um desastre. O preço do 

centeio triplicou e em tal contexto ainda foi criado um imposto extraordinário para financiar a 

guerra contra os turcos. Cenário perfeito para eclosão de um movimento milenarista.  

 Dessa forma, em fevereiro de 1534, chegou à cidade o principal discípulo de Matthys, 

João Bockelson de Leyden (ver anexo 19), um jovem alfaiate, que junto com Matthys, 

planejava assumir o controle da cidade e fazer dela a prometida Nova Jerusalém apocalíptica. 

No contexto de conflito entre os interesses da nobreza e clero representados pelo Conselho da 

cidade contra os interesses burgueses representados pelas corporações de ofício é que um 

alfaiate e um padeiro portadores de um discurso religioso radical conseguiram, com apoio de 

seus colegas, mudar a ordem vigente. Um dos eventos mais importantes do movimento 

anabatista primitivo só foi possível porque havia burgueses comerciantes entre os anabatistas. 

Quando Leyden chegou em Münster, já havia mais de dois mil anabatistas na cidade e, após a 

sua vinda, outros vieram dos Países Baixos, fazendo com que o movimento se tornasse o 

grupo majoritário naquele local. Com isso, expulsaram os luteranos, que se tornaram minoria 

e, vendo a radicalidade que estava sendo imposta, decidiram fugir.  

 Contando com apoio da maioria, aos 23 de fevereiro de 1534, Leyden e Matthys 

conseguiram eleger um Conselho formado por anabatistas, tendo Knipperdollinck como 

burgomestre. A primeira tarefa empreendida por eles foi rebatizar toda a cidade. Os católicos 

romanos que resistiam ao rebatismo eram expulsos, inclusive o bispo príncipe local Franz von 

Waldeck (1491-1553). Após a sua expulsão, este começou a fazer um cerco na cidade. Os 

bens dos luteranos e católicos foram confiscados por Matthys distribuídos entre os 

rebatizados. Em seguida, proclamaram a propriedade comum de todos os bens. As pessoas 

eram proibidas de fechar suas casas e os antigos conventos tornaram-se locais públicos. Isso 

atraiu para Münster vários pobres da região. Todos os livros, exceto a Bíblia, foram proibidos 

e queimados. Depois da morte de João de Matthys, em 4 de abril de 1534, João Bockelson de 

Leyden assumiu o controle da cidade e proclamou-se o novo messias, além de publicar um 

novo código de lei moral e cívico que reforçava a comunhão de bens e instituía a pena de 

morte para diversas ações, inclusive a desobediência aos pais. Sua ação mais polêmica talvez 

tenha sido proclamar a poligamia, tanto com a justificativa de que os patriarcas do Antigo 
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Testamento (Abraão, Isaque e Jacó) eram polígamos como com o argumento de que isso 

ajudaria a multiplicar rapidamente os eleitos, para que estes alcançassem rapidamente o 

número de 144.000
89

 anunciado no Apocalipse (Ap 7,4), quando a população da cidade ainda 

era algo em torno de 10 mil habitantes.  Aproximadamente 1.500 homens faziam a guarda da 

cidade contra as investidas do bispo Franz von Waldeck (1491-15530 em recuperá-la. 

Qualquer pessoa que chegasse à puberdade era obrigada a casar-se imediatamente e uma 

mulher solteira era obrigada a aceitar a primeira proposta de casamento que recebesse. Em 

setembro de 1534, Leyden declarou-se rei e formou um harém para si. Três vezes por semana 

administrava a justiça sentado sobre seu trono. As pessoas aceitavam e se submetiam a tal 

situação com a promessa de que em breve todos desfrutariam das mesmas benesses.  

 O bispo Franz von Waldeck outrora expulso, com diversos apoios externos, conseguiu 

organizar um bloqueio à cidade. Os moradores de Münster ficaram sem ter o que comer. 

Finalmente, em 24 de junho de 1535, com apoio de dois traidores, as forças de Leyden 

caíram
90

. Descoberto após fugir, ele foi preso, acorrentado e exposto em várias cidades para, 

em janeiro de 1536, ser torturado e executado publicamente. Após isso, os corpos de Leyden, 

Knipperdollinck e mais um apoiador do movimento foram pendurados no campanário da 

igreja. Até hoje, em Münster, encontram-se tais gaiolas que expuseram seus corpos (ver anexo 

22).  

 Münster foi o único caso de implantação de um reino messiânico na história do 

movimento anabatista que conhecemos até a atualidade. O relato acima foi descrito pelo 

cronista Kerssenbroch
91

, que presenciou tais acontecimentos e o registrou por escrito. Nem 

todos os anabatistas eram milenaristas no sentido radical, apesar de que todo cristão o é no 

sentido teológico. Depois de João de Leyden, desconhecemos outras empresas apocalípticas 

entre os anabatistas. No entanto, o caso teve bastante repercussão para fazer as autoridades 

aumentarem o medo e o ódio contra o movimento. Os boatos também ajudavam a aumentar 

os fatos, fazendo com que às ideias anabatistas sempre fossem imediatamente associados o 

caso do reino messiânico. As perseguições oficiais aumentaram ainda mais. 
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 A teologia mais ortodoxa dos cristãos afirma que os 144.000 selados do Apocalipse é um número simbólico e 

não literal, e representa a totalidade dos salvos, dado que seria o grau máximo da perfeição por ser a 

multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1.000, números que na literatura hebraica simbolizam a perfeição da obra de 

Deus, como 12 tribos e 12 apóstolos e os 1.000 anos de reinado de Cristo.  
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 Este evento, específico, foi estudado por Norman Cohn, 1970, no último capítulo de sua obra, quando propôs-

se a estudar o que ele denominou de anarquistas místicos da Idade Média. Para maiores informações sobre a 

rebelião de Müntzer, João Matthys e João de Leyden, consultar a principal fonte, Kerssenbroch, Narrative of the 

Anabaptist madness, 2007.  
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Um desses movimentos erroneamente confundidos e associados aos anabatistas era 

justamente aquele liderado por Thomas Müntzer, também ele comumente associado 

equivocadamente aos anabatistas. Ele nasceu em torno de 1489 em Stolberg de uma família 

urbana que trabalhava com a cunhagem de moedas. Lindberg
92

 o descreve como de origem 

nobre e socialmente próspera de um grupo de cidadãos instruídos e politicamente influente, 

herdeiro da prosperidade econômica causada pela mineração na região, como foi o caso de 

Lutero. Müntzer também estudou em Leipzig, Frankfurt e Wittenberg e recebeu o título de 

bacharel em humanidades. Provavelmente foi ordenado sacerdote em 6 de maio de 1514 e em 

1520 assumiu a igreja mais importante da cidade de Zwickau e começou a envolver-se em 

rixas sociais pregando sermões contra aqueles que ele considerava como exploradores dos 

pobres até que em 16 de abril de 1521 ele foi demitido pelo Conselho daquela cidade.  

Saindo de Zwickau, Müntzer foi para Praga, terra onde viveu o herético João Huss, 

que estava na memória daquelas pessoas, onde permaneceu até dezembro de 1521. Se até 

nessa época Müntzer se dizia luterano, com a publicação do seu Manifesto de Praga de 1521 

ele rompeu definitivamente com Lutero e acabou sendo expulso da cidade. Andou um período 

errante até que se tornou pároco da igreja de Allstedt, na Saxônia novamente. No dia 13 de 

julho de 1524, o duque João da Saxônia, irmão do príncipe Frederico, foi visitar sua cidade 

para ouvi-lo. Ao pregar para ele e sua comitiva no castelo eleitoral, Thomas Müntzer escreveu 

o que talvez tenha sido o seu principal texto, um sermão sobre o capítulo 2 do livro bíblico de 

Daniel.  

Lutero estava convicto que a pregação de Müntzer levaria à revolução e por isso, em 

julho de 1524, escreveu a sua carta aos príncipes da Saxônia sobre o espírito revoltoso, 

conclamando os nobres a intervir ao primeiro sinal de violência. Müntzer reagiu com seu 

Protesto de defesa, onde acusou Lutero de ter-se acomodado na boa vida da nobreza.  

Depois do embate com Lutero, Müntzer fugiu de Allstedt e foi para a região da 

Floresta Negra, onde começavam as revoltas que levariam à grande Guerra dos Camponeses 

na qual ele provavelmente teve uma participação direta. Em 12 de maio de 1525, Müntzer e 

suas tropas com 7 mil camponeses juntaram-se em Frankenhausen para a primeira batalha da 

revolta que foi reprimida pelas tropas dos príncipes da Saxônia e de Hessen, deixando mais de 

6 mil camponeses mortos. Nessa ocasião, numa tentativa de negociação, Müntzer condensou 

as reivindicações camponesas nos 12 artigos, tentativa essa que não logrou êxito. Em 25 de 

maio de 1525 Müntzer foi executado em Mühlhausen.  
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Thomas Müntzer
93

 ficou conhecido na academia brasileira principalmente por 

intermédio da tradução da obra de Ernst Bloch em 1973 no auge do marxismo na academia. 

Ela apresenta Müntzer como um marginalizado que ele nunca foi. O autor começa afirmando 

que “Para ele, tudo foi difícil, desde o início. Quase abandonado, cresceu o sombrio jovem. 

Müntzer nasceu como filho único de gente pobre, em 1490, em Stolberg”
94

. A denominada 

Guerra dos Camponeses teve início no outono de 1524 em Stühlingen quando os camponeses 

em torno de Nuremberg se recusaram a pagar o dízimo. Ela não foi imediatamente sufocada 

porque as tropas imperiais estavam, sob a liderança de Carlos V, em campanha contra 

Francisco I da França. Com a derrota de Francisco na batalha de Pavia em 24 de fevereiro de 

1525 a situação na revolta camponesa se modificou e, sem armas e sem experiência tática 

como as tropas profissionais, os camponeses sucumbiram. Quando contrastadas as fontes é 

visível que a ideologia e a doutrina defendida por Müntzer não estavam em comum acordo 

com a dos anabatistas, como demonstraremos. A associação de Müntzer com os anabatistas 

não subsiste até porque ele morreu antes da fundação do movimento por Grebel e Manz, além 

do fato de nunca ter praticado a principal ação que deu identidade ao movimento anabatista: O 

rebatismo. Afirmar que Müntzer pode ser associado aos anabatistas como um precursor de 

ideias semelhantes é um equívoco metodológico, já que todo movimento religioso é sempre 

antecedido por outro.   

 

1.4. A participação feminina
95

 

 

As mulheres tiveram importante participação no movimento anabatista desde o início. 

À época da Reforma, isto é, durante o século XVI, ao longo de todo o território europeu, as 

mulheres raramente recebiam alguma instrução
96

. A sua identidade era definida 

                                                           
93

 Uma divulgação mais popular da vida de Müntzer é o romance Q, O Caçador de Hereges e o filme Thomas 

Müntzer, dirigido por Martin Hellberg em 1956. Enquanto o primeiro, de origem italiana, tem tradução para o 

português e circulação no Brasil, o segundo, de origem alemã, permanece no círculo original alemão, apenas 
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prioritariamente pelo seu papel de filha, esposa e mãe, principalmente este último, já que ter 

filhos era uma honra. Da mulher considerada de baixa moralidade pensava-se que gerariam 

filhas também consideradas vulgares, ao passo que uma mulher de muitas virtudes geraria 

filhas valorosas. As mulheres de condição social mais nobre chegavam a aprender a ler e a 

escrever, até porque, era seu papel ensinar os filhos dando-lhes as primeiras instruções.  

Havia, por essa época, no contexto do Sacro-Império, certa liberdade para a mulher 

opinar sobre o seu casamento, apesar de ainda ocorrerem matrimônios acertados por 

conveniências sociais, principalmente entre a nobreza. Independentemente do contexto que 

gerasse o matrimônio, esperava-se da mulher cristã submissão, respeito e afeto ao marido. Ao 

longo da Idade Média, o mesmo amor que era celebrado pela literatura era também satirizado 

pelas anedotas que ligavam a mulher à origem do pecado e fonte do mal. O Cristianismo, 

desde os primórdios, melhorara a condição social da mulher se comparada com a herança que 

esta religião recebera. Por outro lado, a valorização da mulher era predominantemente voltada 

aos valores da castidade e submissão, que tinham na virgem Maria o principal exemplo. 

Some-se a isso a valorização do celibato pelo clero, que foi combatido com os pensadores 

humanistas quando estes valorizaram o sacramento do casamento como algo nobremente 

desejável. A Reforma Protestante, portanto, teve um papel fundamental na valorização das 

mulheres, principalmente quando os reformadores aboliram o celibato dos seus pregadores ou 

quando introduziu a voz feminina nos corais. No entanto, foi claramente no movimento 

anabatista que as mulheres obtiveram maior autonomia, liberdade e valorização social 

possíveis para aquela época, principalmente por este ter sido o único a permitir a elas que 

ocupassem cargos de liderança.  

 Uma primeira leitura das fontes, pela forma como elas narram os eventos, leva a crer 

que, por serem anabatistas, os homens eram queimados e as mulheres eram afogadas, por uma 

distinção de gênero. E o senso comum afirma que os anabatistas eram afogados como ironia 

por pregarem o rebatismo. Na verdade, cada caso recebeu uma condenação específica, e tais 

decretos não estavam fora da tradição medieval que os contextualizava. Cada execução deve 

ser estudada de acordo com a instituição que proferiu a respectiva sentença, com a localização 

política e geográfica e a data. A fama de que os anabatistas eram sempre ironicamente 

afogados se deu, em boa parte, porque essa foi a execução de Félix Manz em Zurique. A 

maioria, porém, não foi executada por afogamento. E os que foram afogados não o foram 

porque o decreto ironizava sua doutrina, mas porque jogar a pessoa na água fazia parte da 
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tradição ordália ou já era uma execução usada em determinado território. Não se criou uma 

prática de execução nova exclusiva para exterminar anabatistas como se supõe muitas vezes.  

 Desde o século XIII que as autoridades eclesiásticas, com apoio das seculares, 

decidiram que havia chegado o momento de silenciar o tumulto de novas ideias religiosas que 

ameaçavam a unidade da Igreja e reintegrar ou eliminar movimentos religiosos dissidentes. A 

principal expressão dessa decisão foi o IV Concílio de Latrão em 1215, cujas decisões foram 

incorporadas por vários governantes seculares em seus domínios. 

 As determinações do IV Concílio de Latrão incluía a ordem de excomungar os hereges 

e entregá-los ao poder secular para punição e, em seguida, confiscar os seus bens, além de, 

com a redescoberta do estudo do direito romano, instituir os processos de inquisição, com 

código escrito, um sistema formal de tribunal, juiz, julgamento e punições estabelecidas 

fixamente. Dessa forma, a Inquisição foi fundada formalmente em 1233 pelo papa Gregório 

IX que contava com os poderes seculares e primazia dos dominicanos para combater os 

cátaros, até que em 1542 o papa Paulo III (1468-1549) criou o Santo Ofício para centralizar o 

processo. Na prática, os inquisidores dominicanos ou franciscanos formavam processos em 

que extensos interrogatórios visavam elucidar se o réu era ou não culpado. Se fosse culpado, 

os frades tentavam persuadi-lo a retratar-se.  

 Em 1252 a Inquisição obtivera o direito de aplicar a tortura para obter a confissão, que 

era a melhor forma de decidir se o réu era culpado ou não. Uma das formas de tortura era 

trancar o réu sem comida para enfraquecê-lo fisicamente. Se não houvesse a confissão, mas 

persistisse a suspeita, o réu era entregue às autoridades seculares para a prática ordália. Isto é, 

se não houvesse prova cabal da culpa do acusado, estes eram jogados no rio como teste: Se 

flutuassem, essa era a prova cabal de que eram culpados. Afinal, seria algo sobrenatural, o que 

demonstraria claramente que eles estavam envolvidos com algum tipo de prática mágica 

proibida. Se afundassem, eram inocentes. De todo jeito, morreriam, pois o herege era 

considerado um assassino da alma e, portanto, merecia a mesma severidade de um julgamento 

de um assassino físico. O processo inquisitorial, porém, preocupava-se com a alma do réu, e 

não com o seu corpo físico. Assim, se flutuasse por ser culpado, seu corpo seria tirado da água 

para ser queimado na fogueira. A ideia geralmente era queimar o corpo para que ele não fosse 

ressuscitado no juízo final, já que o herege era considerado mais perigoso que o não cristão. O 

não cristão ainda poderia conhecer a verdade e se converter, enquanto o herege já havia 

conhecido a verdade e mesmo assim tinha se obstinado no erro, conforme o texto bíblico de 2 

Pedro 2,20-22. Se afogasse, mostrando, com isso, que era inocente da acusação de heresia, a 



75 
 

pessoa teria seu corpo resgatado com direito a ser sepultada em solo sagrado, o que o 

preservaria para a ressurreição no último dia.  Se houvesse confissão, não havendo retratação 

em seguida, os réus eram entregues às autoridades seculares para punição.  

 Em geral, portanto, as autoridades eclesiásticas do século XVI, após julgarem os 

anabatistas como culpados, entregavam-nos às autoridades seculares para a execução. Como 

não havia separação entre poder civil secular e poder eclesiástico ou espiritual, quando o líder 

religioso oficial decretava que determinada crença era herética, cabia às autoridades seculares 

a sua condenação. Os decretos vindos de Roma eram executados pelo Sacro-Império, que 

também tinha autonomia para elaborar os seus próprios decretos. Mas ao Conselho das 

cidades, geralmente, cabia a resposta final. Em 10 de junho de 1535, por exemplo, foi 

publicado um decreto por Carlos V condenando os anabatistas em todo o território. Seu 

decreto tem início evocando todos os líderes locais para cumprimento da decisão, afirmando 

que “imediatamente após o recebimento deste, vocês devem fazer com que ele seja executado 

em seus domínios, para que todos aqueles que estejam seguindo a heresia anabatista (...) 

sejam condenados pela pena de morte e confisco de bens”
97

. Em seguida, o decreto afirma que 

os líderes deveriam ser castigados queimados no fogo, ao passo que os seguidores deveriam 

ser, se homens, castigados pela espada e, se mulheres, enterradas em uma cova.   Quando a 

condenação vinha do reformador local, quando este já havia conseguido a adesão do 

Conselho, como Zwínglio em Zurique ou Calvino em Genebra, cabia ao Conselho a 

execução. Foi o caso, por exemplo, de um decreto que o Conselho da cidade de Zurique, a 

mando de Zwínglio, expediu aos 30 de novembro de 1525:  

 

 
Portanto nós ordenamos que, doravante, todos os homens, mulheres, jovens 

e moças deverão abandonar as práticas dos anabatistas desde este momento, 

e que batizem os seus filhos. E quem agir contrariamente a esta edição 

pública, deverá ser multado em uma moeda de prata; e se alguém insistir na 

prática, será punido de forma mais severa. Vamos todos agir em 

conformidade. Tudo isso nós cofirmamos por este documento público, 

selado com o selo de nossa cidade, e dado no dia de Santo André, 1525.
98
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 “Immediately upon receipt of this, you cause it to be proclaimed within every place and border of your 

dominions, that all those, or such as shall be found, polluted by the accursed sect of the Anabaptist, of whatever 

rank or condition they may be, their chief leaders, adherents, and abettors, shall incur the loss of life and 

property, and be brought to the most extreme punishment, without delay”. Martyr’s Mirror, p. 442. 
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 “Therefore we ordain and will, that henceforth all men, women, youth, and maidens forsake Anabaptism, and 

practice it no longer from this time on, and that they have their infants baptized; and whosoever shall act 

contrary to this public edict, shall, as often as it occurs, be fined one mark silver; and if any should prove utterly 

disobedient and obstinate, they shall be dealt with more severely; for we shall protect the obedient, and punish 

the disobedient according to his deserts, without bearing with him any longer. Let everyone act accordingly. All 
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 No documento acima não se especificou a punição exata, mas sabemos, por exemplo, 

que Félix Manz foi condenado ao afogamento naquela cidade. As execuções variavam de 

acordo com o local. Em alguns casos as autoridades seculares determinavam que fossem 

queimados na fogueira, em outros casos que fossem decapitados pela espada ou garroteados. 

Geralmente a execução variava de acordo com a posição social do condenado, sendo que a 

espada era reservada aos membros da nobreza que eram condenados. Em alguns casos alguns 

inquéritos eram mais rápidos porque determinados líderes eram condenados diretamente 

porque tinham textos escritos que elucidavam o ponto de vista que defendiam, o que não 

deixava dúvidas quanto à culpa de pregarem algo proibido. Exposto isso, vejamos como 

algumas mulheres foram tratadas em seus processos.  

Weynken Claes foi uma senhora adepta dos anabatistas que sofreu um interrogatório 

aos 15 de novembro de 1527 no castelo de Woerden, em Haia, na atual Holanda, diante do 

conde de Hooghstratem. A primeira pergunta feita no interrogatório foi: “Você considerou 

bem tudo o que os lordes propuseram?”
99

. Quando presa, sob a acusação de ser anabatista, ela 

recebeu a visita de algumas pessoas importantes que tentavam dissuadi-la de ser martirizada. 

Essa prática era comum, isto é, que alguns investigados, quando acusados de adeptos do 

movimento anabatista, eram submetidos a julgamentos, interrogatórios e audiências com 

membros da elite, que tinham por objetivo tentar fazê-los desistir de suas adesões. Houve uma 

proposta para que essa anabatista não fosse executada, provavelmente para que ela 

abandonasse a sua nova fé. Transparece, com isso, a preocupação que os membros da elite 

tinham em executar os outros membros de seu grupo. A fonte continua:  

 

 

Depois de um interrogatório longo, Weynken foi levada à prisão novamente. 

Durante os dois dias seguintes, muitas pessoas, entre elas monges, 

sacerdotes, mulheres e amigas chegadas a tentaram [fazê-la desistir do 

martírio] de toda forma possível.
100

  

 

                                                                                                                                                                                     
this we confirm by this public document, sealed with the seal of our city, and given on St. Andrew's day, A. D. 

1525”. Martyr’s Mirror,, p. 414. 
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 “Have you deliberated upon, and considered, this night, the things which my lords proposed to you?”. 

Martyr’s Mirror, p. 350. 
100

 “After many like words Weynken was led back to prison. During the two following days she was entreated 

and tempted by various persons, namely by monks, priests, women, and her nearest friends”. Martyr’s Mirror, 

422. 
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 No entanto, apesar de toda insistência, ela não mudou de ideia e foi executada aos 20 

de novembro de 1527. E a fonte narrou também: “O juiz imediatamente leu a sentença 

secular, afirmando que em virtude da sua obstinação, teria que ser castigada. Portanto, seria 

queimada até ser reduzida a cinzas e toda a sua propriedade seria confiscada”
101

. 

Provavelmente ela herdade alguma propriedade do pai e não se casou, pois vemos, pelas 

fontes, que a propriedade era dela mesmo, para poder ser confiscada, como acontecia nos 

processos de condenação de heréticos. Sua condenação seguiu a forma mais tradicional: Ser 

queimada na fogueira.  

Já Christina Haring foi uma anabatista presa em 1533 em Kitzbuehl. Por estar grávida 

foi-lhe permitido voltar para casa até ter o seu filho. Depois retornou à prisão e foi 

executada
102

. O período entre a prisão e o martírio mostra que não havia pressa das 

autoridades locais da Morávia em executar os anabatistas condenados por heresia pelo decreto 

do marquês da Áustria, Fernando Habsburgo, pois na Morávia havia maior liberdade que nos 

demais principados do império, dada a proteção que recebiam da nobreza local. A ordem era 

geralmente dada pelos poderes universais, mas os poderes locais não tinham tanta vontade de 

cumpri-la rapidamente com seus concidadãos. Podemos comparar o caso de Christina Haring, 

em Kitzbuehl, com o caso de um juiz chamado Sir Louis, que aparece em outra narrativa da 

mesma fonte, como questionando os membros do Conselho da cidade de Znaym do porquê 

estarem relutantes em queimar os anabatistas na fogueira conforme a ordem dada pelo rei
103

. 

 O caso de Christina Haring também é curioso pelo fato da narrativa também afirmar 

que esta mulher “corajosa e irmã em Cristo deixou marido, filho, casa e confortos 
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 “The chancellor immediately read, that she, as reported, had been found' obstinate, which could not be passed 

by without punishment, and that she should be burnt to ashes; and all her property be confiscated”. Martyr’s 

Mirror, p. 423. 
102

 “In the year 1533, a sister, named Christina Haring, was apprehended, taken to Kitzbuehl, and there fastened 

to a chain; she, however, remained steadfast in the faith. But as she was with child, and was soon to be confined, 

they let her go home until she should be delivered of her child; and though she knew that she would be 

apprehended again, and might have escaped ten times, or even more, she did not flee, but boldly remained. When 

she saw the officer coming, she went out to meet him, and asked him what he desired. He said, "I have come to 

take you away again;" and thus they again took her to the town of Kitzbuehl, where shortly afterwards she was 

executed with the sword (which is not usually done with a woman), for the faith, to which she steadfastly 

adhered. Her body was afterwards burnt. Matt. 24:13. This courageous, heroic woman or sister in Christ, who 

forsook her husband, infant, house and home, and all temporal things, strengthened her womanly heart with such 

valiant manliness, and by the grace of God so armed herself in the faith, that she paid her vow unto the Lord, and 

joyfully went to meet Christ her bridegroom, with her lamp burning, and her light shining so that many were 

filled with astonishment. Matt. 25:1”. Martyr’s Mirror, p. 441.  
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 “Three brethren and two sisters were put in prison at Znaym, in Moravia. There was a judge at Znaym, called 

Sir Louis, who greatly hated the brethren, as was manifest in the imprisonment of these brethren and sisters, 

With stern words he asked the council what they intended to do with the Anabaptist heretics, since' they had a 

royal command and mandate, and yet did not have them executed”. Martyr’s Mirror, p. 428. 
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terrenos”
104

. Havia, portanto, a possibilidade de uma mulher escolher seguir uma religião 

diferente da do seu marido, rebelando-se inclusive dentro de casa. Assim, quando esta fonte 

narra a perseguição aos anabatistas na Morávia em 1539 afirmando que “os homens 

capturados foram colocados numa sala, acontecendo a mesma coisa com as mulheres casadas 

e as solteiras”
105

 pode-se deduzir que não eram somente mulheres e moças que 

acompanhavam seus maridos e pais como mulheres e moças que escolheram individualmente 

e voluntariamente aderir ao movimento. É possível, também, deduzir o contrário: Mesmo que 

um membro masculino de uma família aderisse ao movimento, era facultado às mulheres da 

mesma família não fazê-lo. Na narrativa sobre os sete anabatistas mortos em 1529 em 

Gmuend, as mulheres não os acompanharam: 

 

 

Ao ouvirem a sua sentença de morte, foram informados pelas autoridades, 

que se abandonassem sua fé, poderia voltar para casa livres, para ficarem 

novamente com suas famílias. Estes, dirigindo-se a seus inimigos, disseram: 

‘Nossas esposas e filhos estão nas mãos de Deus, que é capaz de cuidar 

deles. Portanto, não nos falem mais sobre este assunto. Estamos dispostos e 

prontos para morrer’.
106

  

 

 

 Sobre essa liberdade, ainda, é notável o número de testamentos que encontramos, à 

época, de maridos que aderiram à fé anabatista e, por isso, iriam morrer, para as suas esposas, 

que estas, por não terem aderido, não sofreriam nenhuma punição. É o caso notável, por 

exemplo, de John Claess, um vendedor de livros preso em Amsterdã em 1544. Esses 

testamentos geralmente explicam para suas esposas sobre a decisão de morrer pela fé e fazem 

longas explanações para que a esposa considere acreditar como eles. Ou então, havia troca de 

correspondências entre as esposas e os maridos quando um deles estava preso. É o caso de 

Jerome Segers, preso em Antuérpia, e sua esposa Lijsken. Há preservadas quatro cartas dele 
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 “This wise, virtuous, and valiant woman, or sister in Christ, who left husband, infant,  home and all earthly 

possessions”. Martyr’s Mirror, p. 368. 
105

 “All the male persons they found there, they put into one room, and thus they did married women and young 

women”.  Martyr’s Mirror, p.  377. 
106

 “When the time of their departure from this world drew near, their death sentence was read to them, and it 

was added, that if they would desist from their faith, they need have no fear, but might return home to their 

wives and children. The prisoners turned to their enemies, and replied, "We have committed our wives and 

children to God, who is well able to preserve them; hence cease these words; for we are willing and ready to 

die". Martyr’s Mirror, p. 434. 
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para ela durante o ano de 1551, e uma carta dela para ele. Nessa carta, ela não tenta dissuadi-

lo de ser martirizado, ao contrário, escreve para fortalecê-lo em seu propósito. 

 Nos interrogatórios que eram feitos, as mulheres aderiam à fé por convicção própria, e 

não por imposição dos maridos ou pais. É o caso, por exemplo, do processo de execução de 

oito anabatistas, sendo quatro homens e quatro mulheres, em 1529: Christina Tolinger of 

Penon (uma viúva), Barbara of Thiers e Agatha e Elizabeth Kampner of Breitenberg. 

Conforme a narrativa, cada um dos quatro foi interrogado individualmente, mas todos 

acusados de terem se deixado rebatizar. Se Christina Tolinger era viúva quando foi 

condenada, então ela aderiu à fé anabatista por convicção própria, e não por imposição do seu 

esposo. Se ele fora executado anteriormente por ser um anabatista, e ela não fora à mesma 

época, é porque quando seu esposo foi condenado ela ainda não havia aderido à fé anabatista, 

o que demonstra sua liberdade, já que, se fosse, provavelmente teriam sido condenados juntos. 

Se o marido não morreu por ser um anabatista, mais uma evidência que ela aderiu à fé por 

contra própria. Se ela aderiu à fé apenas por imposição do marido, poderia tê-la renegado após 

a morte deste, para não sofrer o martírio, o que ela não fez, demonstrando que sua nova fé era 

fruto de sua própria convicção. 

 Já Barbara of Thiers é apresentada como esposa de Hans Portzen, sobre o qual não há 

nenhuma informação, o que leva a crer que apenas ela aderiu ao movimento anabatista e fora 

condenada. Afinal, se o marido também fosse um anabatista, também teria sido condenado 

com ela, e seu nome apareceria entre esses mártires. As quatro confissões individuais são 

muito parecidas. As quatro confessaram que foram rebatizadas, dando a data e o local de onde 

ocorreu o ritual, além de informar o nome do celebrante. Nos quatro casos elas informaram 

nomes de cidades, demonstrando mais uma vez que o movimento era urbano. Questionadas se 

acreditavam ou não nos sacramentos e na Virgem Maria, cada uma delas respondeu com 

explicações e passagens bíblicas diferentes, demonstrando a convicção própria de suas 

adesões. 

 Em 1549, Hadewijk, uma anabatista da cidade de Leeuwarden, casada com um 

soldado que também trabalhava em uma oficina com um colega anabatista. No dia da 

execução do seu colega anabatista, esse soldado começou a criticar as autoridades por tal ato 

e, depois, com medo, decidiu fugir. O solado pediu a sua esposa “que o acompanhasse, mas 

ela não quis. Foi assim que ele partiu e ela nunca mais teve notícias dele”
107

. Depois disso, 
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 “And he be sought his wife to accompany him; but she could not consent; and after her husband departure she 

did not know whither he had gone”. Martyr’s Mirror, p. 471. 
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Hadewijk escolheu, por conta própria, aderir a movimento anabatista: “Ela gostou, aceitou e 

foi batizada, mediante sua fé em Deus”
108

. 

Em 1544, George Libich foi preso e durante seu período na prisão, recebeu várias 

visitas que tentavam fazê-lo desistir do martírio
109

. Como nenhuma deu certo, as autoridades, 

tentando induzi-lo, encarcerou-o na mesma cela que outra anabatista que lá estava: Ursula 

Hellrigling. Isso nos possibilita questionar a possibilidade dela ser solteira. De fato, as 

mulheres cujos nomes aparecem nas fontes, quando não acompanhadas dos seus maridos ou 

familiares na prisão e no martírio, ou que não citam o nome do marido com adesão ao 

movimento, são solteiras, demonstrando uma voluntária e individual adesão 

independentemente dos pais. É o caso, também, de uma mártir de nome Elisabeth, cujo 

interrogatório questionou se ela tinha marido, ao que ela respondeu negativamente. Esse 

mesmo interrogatório pede também o nome das pessoas que ela instruira, ao que ela responde 

que não informaria. Isso deixa evidente também que as mulheres anabatistas podiam não só 

aderir livremente ao movimento como também tornar-se uma líder proeminente, ao ponto de 

ser presa por estar ensinando outros, inclusive homens: “Não quero ser traidora e entregar os 

meus irmãos à morte”
110

. Na Confissão de Schleitheim há alguns critérios sobre quem deveria 

exercer o ensino na comunidade e, de fato, não limita essa função exclusivamente aos 

homens. Na perseguição que ocorreu aos anabatistas na Áustria em 1539, os soldados 

procuravam os pastores procurando roubar algum dinheiro. Se eles procuravam os pastores, 

por que prenderam também as mulheres? Claro que há muitos motivos para isso, mas não 

menos importante o fato de que algumas dessas mulheres também terem cargos de liderança 

na comunidade, inclusive administrando o dinheiro que era levado para a comunidade repartir 

entre seus membros.  

 

1.5. A formação ideológica 

 

A quantidade de escritos, associado à preocupação que os reformadores tinham de não 

serem associados ao movimento anabatista leva à percepção de que a presença desse 

movimento era significativa. Nos cânones do Concílio de Trento, é possível ler no artigo 869 
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 Martyr’s Mirror, p. 471. 
109

 “He especially tried him in various ways during the first year. Once he came to him in the form of a maiden, 

and, wanted to embrace him. When the brother knelt 'down and prayed, he put something into his way, to 

prevent his praying. He, also tried to take him off with him, but was not able to effect it. He further came to him 

in the form of a youth, and also in that of a soldier; thus trying many and various means; but when he could not 

accomplish anything; he went out of the tower at the top”. Martyr’s Mirror, p. 466. 
110

 “I may not turn a traitress, and deliver my brethren to death”. Martyr’s Mirror, p. 409. 
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que se alguém dissesse que as crianças deveriam crescer primeiro para serem batizadas 

deveria ser excomungado.  Os artigos de religião da Igreja Anglicana apregoa no artigo 38 

que os anabatistas estavam errados de pregarem que tudo deveria ser de todos. Na Confissão 

de Augsburgo lemos por cinco vezes a expressão “condenam-se os anabatistas”. Com isso, 

evidencia-se o conflito, e que este conflito não foi formado de casos isolados, mas de uma 

necessidade muito grande que os reformadores tinham de serem distinguidos dos anabatistas 

porque, entre outros motivos, viam neles uma ameaça aos seus projetos, ou seja, viam na 

ideologia anabatista uma séria ameaça às suas próprias ideologias.  

Um movimento marginal, naquele contexto histórico, como muitas vezes os 

anabatistas aparecem na historiografia, dificilmente teria sobrevivido e dado origem a 

segmentos religiosos que perduram até hoje. No século seguinte, por exemplo, é possível que 

o pintor holandês Rembrandt tenha se tornado um anabatista, inclusive pelo fato do tema 

aparecer em suas obras. Além das fontes escritas, há também grande disponibilidade de 

imagens do período. Os lideres do movimento, alguns eventos e material em geral foram 

produzidos. Um movimento coadjuvante, secundário, marginal ou pontual não teria tantas 

obras sobre ele registrado. Heinrich Aldegrever, um gravador luterano da Westfália, por 

exemplo, fez várias gravuras sobre os anabatistas (ver anexo 10). Ele tanto retratou Lutero e 

Melanchton como João de Leyden. Voltaremos a ele quando analisarmos uma obra sua no 

capítulo quatro. 

Para compreendermos a ideologia anabatista, a primeira fonte é uma carta que Grebel 

escreveu para Thomas Müntzer em 5 de setembro de 1524, talvez o documento mais antigo, 

produzido quatro meses antes do início formal do movimento. Nesse período Conrad Grebel 

começara a discordar do programa de reforma proposto por Zwínglio em Zurique. Ele então 

teve notícias que Thomas Müntzer também discordara de Lutero e resolveu fazer contato em 

busca de apoio. Grebel teve contato com as ideias de Müntzer por ter lido dois folhetos de sua 

autoria. Não sabemos quais foram esses folhetos, que Grebel cita na carta, e não sabemos se 

Müntzer chegou a receber esta, que não foi encontrada.  

 Grebel escreveu a Müntzer para informá-lo que tomou conhecimento que o 

reformador de Allstedt estava celebrando a missa em alemão, e não mais em latim: “ficamos 

sabendo que você passou a celebrar a missa em alemão e introduziu novos hinos em 

alemão
111

”. Mas, por outro lado, repreende Müntzer por ter introduzido hinos em alemão na 

missa: “Isso não está certo, quando no Novo Testamento não encontramos nenhum 
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 “Wir verstand und hand gesehen dass du die mess vertütschet hast”. Conrad Grebel programmatische briefe 

von 1524, p. 18. 
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ensinamento e nenhuma ordem para o canto
112

”. Grebel repreende Müntzer dizendo que a 

missa não deveria conter música, mas somente leitura e pregação da Bíblia: “Cristo ordena 

aos seus mensageiros somente que preguem a Palavra”
113

. Portanto, percebemos em Grebel, e 

consequentemente entre os anabatistas, um alinhamento com o sentimento de pertencimento 

que estava nascendo naquelas comunidades locais, sentimento este que bem mais tarde se 

tornou no nacionalismo. Ao aprovar a realização da missa na língua vernácula, e não mais em 

latim, percebemos que para Grebel os anabatistas não deveriam receber orientações romanas, 

mas priorizar o próprio território. Essa talvez seja o principal ponto de partida da sua 

ideologia e, como vimos, típica preocupação, entre outros, de membros da elite.  

Neste ponto, portanto, os anabatistas estiveram ideologicamente acordados com os 

demais reformadores. Lutero, por exemplo, quando esteve diante da Dieta de Worms, falando 

sobre a tirania do papa sobre o povo alemão, afirmou: “Também os bens e posses nesta 

outrora gloriosa Nação Alemã foram devorados com incrível tirania, e ainda continuam sendo 

devorados sem fim e de modo revoltante”
114

. Porém, estavam os anabatistas em desacordo 

com os romanos, que desejavam a supremacia do papa sobre toda a Europa. Desde que o papa 

Leão III coroara Carlos Magno no ano de 800 que o papado entendia que era seu direito 

coroar o dirigente do Sacro-Império Romano-Germânico. E a teoria implícita era que, se o 

papa tinha o direito de coroar um imperador, então ele também tinha o direito de tirar-lhe a 

coroa quando bem entendesse. Entre os francos carolíngios, a coroação do imperador pelo 

papa tinha um forte poder simbólico de legitimação, que foi diminuindo ao longo do tempo. A 

partir do século XIV, a legitimidade de um imperador do Sacro-Império estava mais nas mãos 

dos poderes locais, que poderiam aceitar ou rejeitar o líder de acordo com seus interesses, do 

que no simbólico
115

 suposto consentimento divino.  

 Outra recomendação de Grebel para Müntzer que encontramos nesta carta é para que 

ele não aceite salário do Conselho da cidade, oriundo dos impostos e dízimos, mas que seja 

sustentado por sua própria comunidade: “Se os seus privilégios são baseados, como entre nós, 

nos dízimos e impostos - sendo que ambos são verdadeiras usuras - e não são mantidos por 
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 “und nüwe tütsche gsang uffgericht mag nit gut sin wann wir findet in dem nüwe Testament kein ler von 

singen”. Idem. 
113

 “Christus heisst sine botten allein das wort uss predigen in altem garnach”. Ibidem.  
114

 O original, preservado na coleção de Weimar, volume 7, 1897, p. 833, traz: “vexatas et excarnificatas, tum res 

et substantias, praesertim in hac inclita Germaniae natione, incredibili tyrannide dovoratas devorarique ad huc 

sine fine indignisque modis”. Interessante, então, notar como Lutero faz referência à Germaniae natione, ou, 

nação alemã. No entanto, é importante não confundir o conceito de natione medieval com o conceito moderno 

ou contemporâneo. O conceito de nação na Idade Média fazia referência inicialmente à conotação étnica. À 

partir do século XII passou a ter caráter geográfico e político.  
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 Sobre o papel simbólico da religião para ordenação do mundo, é indispensável a leitura de Peter Berger, O 

Dossel Sagrado, São Paulo: Paulus,1985. 
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toda a comunidade, por favor, renuncie a esses privilégios
116

”. Isso aconteceu porque, naquele 

contexto, o dízimo era um tributo como os demais impostos imperiais e urbanos, recolhido 

pelas autoridades civis que pagavam o salário dos sacerdotes. Zwínglio recebia, portanto, do 

Conselho da cidade de Zurique. Grebel desejava que o líder não dependesse do salário estatal 

para ter maior liberdade em suas prédicas.  

 Grossmünster, a principal igreja de Zurique até hoje, pertencia a uma das maiores 

dioceses da Europa, que tinha mais de 1.800 paróquias e mais de 15 mil sacerdotes 

supervisionados pelo bispo Hugo von Hohenlandberg. A cidade de Zurique tinha duas igrejas: 

a anteriormente citada Grossmünster, a catedral, e que era pastoreada por Zwínglio, e a Igreja 

de Nossa Senhora, a Fraumünster, uma de frente a outra, mas em margens opostas do rio 

Limmat. As duas foram construídas no século IX. A região também tinha conventos 

dominicanos, franciscanos e agostinianos. Zwínglio assumira a Catedral de Zurique em 1519 

e a ruptura com Roma aconteceu quatro anos depois, em 29 de janeiro de 1523, quando 

Zwínglio defendeu suas 67 teses e saiu vencedor do debate, levando o Conselho da cidade a 

romper definitivamente com o papado
117

.  

Em seguida, em sua carta, Grebel defende que o cristão não deveria usar a espada, isto 

é, fazer guerras, em defesa da Cristandade ou em defesa de si próprio: “Tampouco deve 

proteger o Evangelho e os cristãos com a espada, nem proteger a si mesmo, como temos 

sabido que você defende
118

”. Esta é, talvez, a temática que mais perpassará o movimento. Tal 

assunto era muito relevante para o contexto em que o papa conclamava a Cristandade a lutar 

contra os turcos que estavam estacionados às portas de Viena. Para Grebel, o verdadeiro 

cristão deveria estar preparado para sofrer e, se necessário, morrer sem lutar: “Os verdadeiros 

fieis cristãos são ovelhas entre os lobos, ovelhas para o sacrifício. Devem ser batizados na 

angústia e no perigo, na aflição, na perseguição, na dor e na morte”
119

. Ele afirma ainda que a 

guerra é uma praga e que o verdadeiro cristão deveria sempre renunciar a matar alguém: 

“Posto que renunciem por completo a matar”
120

. 
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 “Sind üwer pfründ gestifft uff zins und zehenden bede warem wucher wie by unss und so nit ein gantze gmein 

üch ertzücht wellind ir üch der pfründen entzüchen”. Conrad Grebel programmatische briefe von 1524, p. 24. 
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 Sobre a reforma de Zwínglio em Zurique, consultar Gordon, The Swiss Reformation, 2002. 
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 “man soll ouch dass evangelium und sine annnemer nit schirmen mit dem schwert oder sy sich selbss alss wir 

durch unseren brucher vernommen hand dich also meinen und halten”. Conrad Grebel programmatische briefe 

von 1524, p. 28. 
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 “Rechte gleubige Christen sind schaff mitten under den wölfen schaff der schlachtung müssend in angst 

undnott trübsal ferfolgung liden und sterben”. Idem. 
120

 “wann by inen ist dass tötten gar abgetan”. Ibidem.  
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 Nesta carta, Grebel também instruiu Müntzer a respeito do batismo e da ceia, que são 

assuntos teológicos já bastante trabalhados antes de nós. Por hora, partindo de Conrad Grebel, 

é possível identificar que o anabatismo nasceu com uma ideologia local e pacifista, que se 

recusava a lutar na guerra contra os turcos ou a se envolver em qualquer tipo de violência e 

que desejava autonomia do clero quando este deveria recusar o recebimento de pagamento 

vindo de fora da própria comunidade. 

A segunda fonte a ser analisada é a Confissão de Schleitheim, que foi redigida e 

estruturada em sete artigos. Os quatro primeiros têm ênfase doutrinária: Batismo, 

excomunhão, ceia e asceticismo. Os três últimos têm ênfase político-ideológico, que nos 

interessa prioritariamente nesta pesquisa. O primeiro artigo trata da questão doutrinária acerca 

do batismo. Como já sabemos, defende que apenas adultos deveriam ser batizados, e não 

crianças. E apresenta trechos bíblicos para sua argumentação. O segundo artigo afirma que a 

comunidade deveria excluir quem insistisse em viver na prática do pecado, apesar de não 

definir este conceito. O terceiro artigo faz referência à celebração da ceia, que deveria ser 

celebrada com todos que já tivessem sido rebatizados. E o quarto, por sua vez, afirma que os 

então verdadeiros cristãos não deveriam ter uma vida dissoluta, como frequentar as tabernas.  

 O quinto artigo merece maior atenção para nossa pesquisa. Ele começa tratando das 

atribuições dos pastores da comunidade e quais os critérios para sua escolha:  

 

 

O pastor da comunidade deve ser uma pessoa que tenha um bom testemunho 

de todos que são alheios à fé. A missão do pastor será exortar e ensinar, 

admoestar e excomungar na comunidade e presidir os irmãos e irmãs na 

oração e no partir do pão.
121

  

 

 

Depois, a mesma fonte afirma que a própria comunidade é quem deveria escolher o 

seu líder e então sustentá-lo, estando em conformidade, como vimos, com a carta que Grebel 

escreveu para Müntzer: “deverá ser mantido pela comunidade que o tenha escolhido, a fim de 

que quem serve ao Evangelho possa também viver dele, como ensinou o Senhor”
122

. Portanto, 

ele deveria viver sustentado pela comunidade pelo seu trabalho pastoral.  
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 “Sein Amt soll sein Lesen und Ermahnen und Lehren, Mahnen, Zurechtweisen, Bannen in der Gemeinde und 

allen Brüdern und Schwestern zur Besserung vorbeten, das Brot anfangen zu brechen und in allen Dingen des 

Leibes Christi Acht haben”. Die Schleitheimer Artikel. 
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 “Denn wer dem Evangelium dient, soll auch davon leben, wie der Herr verordnet hat”. Die Schleitheimer 

Artikel. 
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Agora, do ponto de vista ideológico, trata-se, em primeiro lugar, do descontentamento 

dos anabatistas com a interferência episcopal e, em segundo lugar, com a interferência 

temporal. No sistema episcopal, predominante na Igreja romana até hoje, o papa nomeia os 

bispos das dioceses, que nomeiam os padres das paróquias. A comunidade dos anabatistas, 

porém, queria a liberdade para escolher seus próprios ministros sem essa interferência 

externa. Um dos motivos, sem dúvida, era o crescente sentimento de pertencimento à uma 

comunidade local de mesmo idioma que, por isso, estranhava ordens vindas de alguém alheio 

àquela realidade. Neste caso, as questões políticas acabavam sendo mais decisivas que as 

questões religiosas. Os anabatistas não queriam a imposição de um líder estrangeiro, como 

muitas vezes acontecia, porque além da interferência externa, havia um conflito de interesses 

políticos, em que aquele que era nomeado ficava à mercê do estrangeiro que o nomeou. Em 

segundo lugar, o pastor deveria receber da própria comunidade, e não do Conselho da cidade 

ou de qualquer outra fonte temporal para ficar livre do poder secular em suas prédicas. Para 

aquele momento, era uma proposta ideológica muito grande: Separar os ministros tanto do 

domínio romano como do domínio do poder temporal.  

Esta proposta não tinha sido dada antes pelas outras alas da Reforma. Tanto Lutero 

como Zwínglio continuaram ligados aos príncipes e nobres e até Thomas Müntzer, 

considerado radical pela historiografia, quando exercia o ofício paroquial, recebia do 

Conselho. Assim, a Confissão de Schleitheim, escrita por Michel Sattler, está em perfeito 

acordo com a carta redigida por Conrad Grebel, o fundador. Como vimos, muitos líderes 

anabatistas eram oriundos do clero romano e conheciam essa relação entre os poderes, e 

foram perseguidos pela falta de liberdade que sofriam quando sujeitos ao bispo ou ao 

Conselho da cidade. O quinto artigo deste documento, portanto, era uma preocupação 

daqueles que outrora fizeram parte do clero romano em criar uma nova relação clerical com o 

poder temporal. 

 O sexto artigo merece especial atenção, pois faz referência ao uso da espada. Evidente 

tratar-se de uma preocupação, primeiramente, da nobreza, já que esta era formada pelos 

cavaleiros. Nessa época, porém, a ascensão social da burguesia por meio do enriquecimento 

monetário lhes permitia o acesso à funções de prestígio e, com tamanha discussão sobre o uso 

da espada presente nas fontes, deixa claro que os anabatistas, em grande parte, faziam parte da 

elite. Camponeses pobres não pegavam em espadas. Se o assunto é tocado na fonte, 

merecendo um artigo para discussão, pressupõe-se que havia a preocupação dessa nova elite 

saber como eles deveriam lidar com esse assunto delicado para a época depois de aderirem 
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aos anabatistas. No entanto, não devemos entender o termo espada somente no sentido literal 

(ver anexo 24), mas devemos entender o termo espada como figuração da pena de morte e, 

principalmente, como símbolo do exercício do poder estatal, uma marca distintiva da nobreza. 

O quinto artigo afirma, portanto, que ninguém deveria ser morto por questões 

religiosas: “Mas a recomendação de Cristo é para que o pecador seja admoestado e excluído, 

sem atingi-lo na carne, apenas recomendando que não peque mais”
123

. Assim, para as 

questões de divergências doutrinárias os anabatistas deveriam somente excluir a pessoa do 

convívio na comunidade. Nas questões sociais, o artigo afirma que o dito verdadeiro cristão 

não deveria fazer uso da espada, ou seja, não deveria usar de violência contra os inimigos ou 

criminosos. Também não deveriam usar a espada contra os infieis, ou seja, não deveriam 

guerrear contra os muçulmanos e nem fazer parte das ordens de cavalaria.   

O sétimo e último artigo afirma que o anabatista não deveria fazer juramentos, outra 

preocupação característica da elite. Se esse assunto obteve lugar num documento tão 

importante, sendo 1 de 7 artigos, é forte indício de que tal prática era muito comum naquele 

contexto. De fato, a prática do juramento era muito importante na Idade Média, 

principalmente na relação horizontal feudo-vassálica entre a nobreza, sendo o suserano de um 

lado e o vassalo, de outro. É, portanto, muito interessante atentar para o fato dos anabatistas 

terem se manifestado contra. Uma grande proposta ideológica para aquele contexto eliminar 

os juramentos das relações sociais. Também, considerando que se tratava de uma prática 

comum nos rituais entre a elite, temos mais uma evidência de que a base social anabatista 

estava mais concentrada entre os abastados do que entre os pobres. 

Esse mesmo documento tem um anexo com algumas regras para a organização da 

comunidade anabatista
124

. A primeira regra convoca os fieis a reunirem-se de 3 a 4 vezes por 

semana
125

. Muito tempo, e quem tinha tanto tempo disponível eram os membros da elite 

urbana ou, no mínimo, das estruturas médias, e não os camponeses que tinham que trabalhar 

exaustivamente. A segunda regra afirma que quando fossem para a reunião, deveriam 

escolher e levar preparado um trecho bíblico para fazerem a leitura pública (o livro de Salmos 

deveria ser lido em todas as reuniões), a qual os outros deveriam prestar atenção:  

                                                           
123

 “In der Vollkommenheit Christi aber wird der Bann gebraucht allein zur Mahnung und Ausschließung dessen, 

der gesündigt hat, nicht durch Tötung des Fleisches, sondern allein durch die Mahnung und den Befehl, nicht 

mehr zu sündigen”. Die Schleitheimer Artikel. 
124

 Como afirmamos na nota 67, essa parte do documento esta arquivado no arquivo público da cidade de Berna, 

na Suíça. Só foi possível acessá-lo mediante o texto disponibilizado na coletânea organizada por Yoder, Textos 

escogidos de la reforma radical, 1976 .  
125

 “Los hermanos y hermanas deben reunirse por lo menos tres o cuatro veces por semana”. Union Fraternal de 

Schleitheim, p. 165. 
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Quando os irmãos e irmãs se reunirem, devem levar algo para ler. Àqueles a 

quem Deus tiver dado maior inteligência explicará. Os outros devem manter-

se em silêncio e escutar. O livro de Salmos deve ser lido diariamente.
126

  

 

 

Como vimos, um dos membros seria eleito para explicar o texto lido. E esta regra é 

destinada não aos pastores, mas a todos os membros da comunidade, já que inicia dizendo que 

é para os “irmãos e irmãs”
127

. Ou seja, percebe-se que não só a liderança, mas o grupo de 

membros anabatistas sabia ler e, portanto, não poderiam ser formado por pobres 

marginalizados. 

 A quinta regra merece maior atenção ainda, pois parece pretender abolir a propriedade 

privada entre os membros da comunidade anabatista: “Nenhum dos irmãos e irmãs desta 

comunidade deve ter algo próprio"
128

. Ela reza que além de terem tudo em comum, deveriam 

também organizar um fundo comum de ajuda aos pobres para que nenhum deles passasse 

necessidades:  

 

Como os cristãos no tempo dos apóstolos, devem ter tudo em comum e 

reservar de forma especial um fundo comum, do qual se poderá prestar ajuda 

aos pobres.
129

  

 

 

Portanto, é evidente que havia pobres na comunidade. Entre outros motivos porque 

muitos que eram originários da nobreza, ao aderirem ao movimento perseguido, tinham seus 

bens apreendidos e, portanto, ficavam pobres como consequência da adesão ao movimento e 

não por causa das suas origens. É o caso da anabatista Weynken, supracitada: “o juiz 

imediatamente leu a sentença secular, afirmando que em virtude da sua obstinação, teria que 

ser castigada. Portanto, seria queimada até ser reduzida a cinzas e toda a sua propriedade seria 

confiscada”
130

. Quando John e Peter Styaerts aderiram aos anabatistas, “como fez Zaqueu, 

                                                           
126

 “Cuando los hermanos y hermanas se reúnen deben llevar algo para leer. Aquél a quien Dios haya dado la 

mejor inteligencia lo explicará. Los otros deberán manternese en silencio y escuchar. El salterio será leído 

diariamente del pagano”. Idem.  
127

 “Cuando los hermanos y hermanas”. Ibidem.  
128

 “Ninguno de los hermanos y hermanas de esta comunidad deve tener algo propio”. Ibidem. 
129

 “como los cristianos en el tiempo de los apóstoles – tener todo en común y reservar en forma especial un 

fondo común, del cual se podrá prestar ayuda a los pobres”. Ibidem.  
130

 “The clerk of the court immediately anounced that she was found stubborn, which could not go unpunished, 

and that she should be burnt to ashes, and her goods be confiscated”. Martyr’s Mirror, p. 350. 
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também prometeram restituir quadruplicado caso tivessem defraudado alguém”
131

, o que 

deixa bem claro a posse de muitos bens de valor. Quando narra a perseguição aos anabatistas 

na Morávia, a fonte afirma que os carrascos queriam saber “onde haviam guardado seu 

dinheiro ou tesouros”
132

. 

A regra seguinte, a de número 6, afirma que não deveria haver gula nas refeições
133

. 

Juntando as regras 5 e 6, deduzimos que os casos de pobreza eram as exceções, e não a ordem 

costumeira, e isso por dois motivos: Se era para fazerem um fundo de ajuda aos pobres, 

pressupõe-se que, mais do que a existência de pobres que precisariam da ajuda do fundo, 

havia ricos que poderiam fomentar esse fundo. Seria impossível fazer um fundo se todos 

fossem pobres ou dele precisassem! E, se há uma regra para evitar a gula, pressupõe-se que o 

acesso ao alimento era farto, e não escasso. Aliás, os grandes banquetes, onde era possível 

“exagerar” era uma realidade da elite. Os doze artigos dos camponeses, por exemplo, afirmam 

exatamente o contrário, isto é, que os camponeses deveriam ter o direito de caçar animais para 

deles se alimentarem
134

, o que demonstra que a situação deles era de fome, e não de fartura.  

A regra também afirma que, quando se reunissem como comunidade, deveriam evitar 

comer carne e preferir sopa: “Se servirá uma sopa e o menos possível de verdura e carne, 

porque o Reino dos Céus não é comida nem bebida”
135

. A carne era base da alimentação 

aristocrática, enquanto que pobres e camponeses se alimentavam de cereais e pães, pois 

precisavam dos poucos animais que tinham para trabalhar no campo. O próprio quarto artigo 

dos 12 artigos dos camponeses demonstra isso quando eles exigiam o direito de caçar animais 

para sua alimentação.  

Portanto, diante do que foi exposto, podemos sistematizar a ideologia anabatista em 

pelo menos três pontos principais, que serão nossos próximos capítulos: 

Em primeiro lugar, o fim do conceito de Cristandade e a proposta de separação entre 

os poderes civil (secular) e espiritual. A Reforma Luterana, iniciada em Wittenberg, com o 

apoio da Reforma de Zwínglio em Zurique, havia rompido com a interferência papal romana, 

mas submetendo o clero ao controle dos governantes locais, seja o príncipe no caso luterano, 

seja o Conselho da cidade de Zurique, na Suíça, no caso de Zwínglio. Conforme Bourdieu, 

                                                           
131

 “so that they had a good evidence; they assisted the poor, and said with Zaccheus: If they had defrauded any 

man, they would restore fourfold”. Martyr’s Mirror, p. 376. 
132

 “Asking them what were their grounds and hope, and also, where their possessions and money were”. 

Martyr’s Mirror, p. 377. 
133

 “Toda gula debe ser evitada entre los hermanos”. Union Fraternal de Schleitheim, p. 166. 
134 “Ist es unbrüderlich und dem Wort Gottes nicht gemäß, dass der arme Mann nicht Gewalt hat, Wildbret, 

Geflügel und Fische zu fngen”. Zwölf Artikel. 
135

 “Se servirá una sopa, o lo menos posible de verdura y carne, porque comer y beber no es el Reino de los 

cielos”. Union Fraternal de Schleitheim, p. 166. 
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além das questões teológicas estão as questões sociais. Por isso, na questão teológica do 

rebatismo, mais do que a preocupação em obedecer a um mandamento, havia o desejo 

político-social do clero em ir mais longe que a Reforma Luterana e a Reforma Zwingliana no 

sentido de criar uma igreja autônoma da interferência estatal. Ao propor que a própria 

comunidade formada de rebatizados sustentasse ela mesma os seus líderes, desejavam separar 

a comunidade de fé da interferência dos príncipes e dos Conselhos citadinos, rompendo com o 

conceito medieval de Cristandade. Como demonstraremos no próximo capítulo, o conflito e a 

perseguição dos anabatistas pelos demais grupos da Reforma não se deu exclusivamente por 

zelo teológico, mas também, por defenderem essa ideologia. A separação entre os poderes, 

levada a cabo ao longo da modernidade, tornando-se uma realidade ao Ocidente atualmente, 

principalmente após a Revolução Francesa, mais do que oriunda do pensamento de Lutero, 

teve seu embrião nos escritos dos anabatistas. 

Em segundo lugar, o pacifismo e a recusa de lutar contra os muçulmanos. No capítulo 

3, demonstraremos que o segundo ponto da ideologia anabatista era a recusa deles em atender 

à convocação do papa e do imperador em lutar contra os turcos às portas de Viena. Além das 

questões teológicas, viveram em conflito e foram perseguidos, tanto pelos romanos como 

pelos demais protestantes por terem tal posicionamento político-social.  

Em terceiro e último lugar, o fim da propriedade privada e a comunhão de bens. Por 

fim, no capítulo 4, veremos como esta última proposta ideológica anabatista, utópica, 

contribuiu para gerar o conflito e despertar para si a perseguição. Todas essas propostas 

anabatistas formaram a ideologia do movimento, que só foi possível por tratar-se de temas de 

interesses dos grupos sociais que formaram a base de sustentação do grupo. Em outras 

palavras, porque os anabatistas tinham, entre seus membros, nobres e clérigos, surgiu a 

ideologia de separar os poderes e de não de lutar na guerra contra os muçulmanos em nome da 

Cristandade. Já o fim da propriedade privada pode parecer uma ideologia de interesse de 

camponeses pobres, o que não foi o caso, como veremos. De fato, ela apareceu em 

documentos elaborados pela nobreza, demonstrando que a história das ideias não é refém da 

infraestrutura.  

Assim, concluímos este capítulo com muita segurança em afirmar que os anabatistas 

não foram perseguidos e viveram em conflito com os demais reformadores exclusivamente 

por questões teológicas. A motivação inicial de todos os lados do conflito provavelmente foi 

teológica. No entanto, não foi exclusivamente teológica. É preciso superar as pesquisas 

reducionistas que explicam só pela motivação doutrinária como as que explicam só pela 
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motivação econômica. Havia fatores político-sociais entrelaçados com as questões teológicas 

que não podem, e não devem, ser examinados separadamente, como muito bem propôs Pierre 

Bourdieu.  
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2. A PRIMEIRA PROPOSTA IDEOLÓGICA ANABATISTA  

 

Aqui temos duas coisas, uma agindo contra a outra. Temos que 

escolher entre o decreto do imperador e o decreto de Deus. Queremos 

que saibam que nós seguiremos o decreto de Deus.  

Godevaert Mertens 

 

 

Para entendermos o conflito causado pela proposta anabatista de separar 

definitivamente o poder espiritual do poder temporal no contexto da Cristandade, motivo pelo 

qual o movimento foi perseguido e condenado por todas as demais alas da Reforma, é preciso, 

primeiramente, deixarmos claro a nossa definição desses termos. Em outras palavras, 

precisamos definir bem o nosso contexto. E, quando nos referimos aos poderes espiritual e 

temporal, e à Cristandade, no contexto da Reforma Protestante, é preciso também esclarecer 

que essas movimentações religiosas ocorreram predominantemente no contexto do Sacro-

Império Romano-Germânico, e também na região próxima, como Morávia e Suíça. Por isso, 

também, inicialmente, é preciso compreendê-lo satisfatoriamente. Do contrário, não será 

possível sustentarmos nossa hipótese.  

 

2.1. O poder temporal no contexto do Sacro-Império Romano-Germânico 

 

Quando houve a desagregação do Império Romano do Ocidente com a deposição do 

seu último imperador em 476 por um chefe germânico, um dos povos da última migração 

germânica vinda da Escandinávia que ocupou a Europa foram os francos, que se tornaram os 

maiores aliados da Igreja na alta Idade Média depois que o rei Clóvis (466-511), da dinastia 

Merovíngia, se converteu ao cristianismo em 496. Mas os povos germanos não tinham a ideia 

de poder temporal separado da religião e as relações sociais entre eles eram baseadas no 

parentesco. Com a ocupação política do antigo império romano, passaram a, gradativamente, 

adotar a ideia de império, incluindo nela a tributação e a burocracia. O apoio franco à Igreja 

continuou com Carlos Martel (686-741) e seu filho, Pepino, o Breve (714-768), que expulsou 

os lombardos de Roma e cedeu um território para ser a sede da Igreja, além de instituir o 

dízimo como imposto em troca do confisco de penas eclesiásticas. Por fim, Carlos Magno 

(742-814) foi coroado imperador no Natal do ano 800, em Roma, pelo papa Leão III (795-
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816). Surgiu a ideia de retomada da proposta romana de um Império Universal. O Império 

Carolíngio, portanto, tentou ser uma espécie de continuação do antigo Império Romano, mas 

não durou muito tempo por causa, entre outros motivos, das brigas internas de disputa pelo 

trono.  

Durante o feudalismo houve uma descentralização do poder que se intensificou entre 

os francos quando os netos de Carlos Magno assinaram o Tratado de Verdun em 843, 

dividindo o território do Império Carolíngio. As invasões dos séculos IX e X, por sua vez, 

obrigaram as nobrezas locais a organizarem suas defesas, o que ajudou consideravelmente a 

fragmentar o poder. Aproximadamente um século depois essa ideia foi retomada por Oto I 

(912-973), rei da Saxônia, que foi coroado pelo papa João XII (955-964) em 962. Seu grande 

êxito para com a Igreja foi ter pacificado a região das atuais Itália e Alemanha. Seu novo 

império ficou conhecido como continuação do império carolíngio, e recebeu o nome de 

Sacro-Império Romano-Germânico em 1254. Com isso, consolidou-se a Cristandade, pois o 

novo império nascera cristão e o imperador tinha a responsabilidade honrosa de defender a 

Igreja. A Europa estava então definida entre o Império (poder temporal, ou secular), a Igreja 

(poder espiritual) e as monarquias locais (com certo status de ducados). 

 No entanto, apenas o papa podia coroar um imperador, pois desde a coroação de 

Pepino que a legitimação do governante passou a ser a cerimônia de unção régia, de 

inspiração no Antigo Testamento, que sacraliza o monarca, passando a ideia de que ele é um 

escolhido de Deus para o cargo. No entanto, o papa não queria um imperador tão bem 

legitimado que ameaçasse os seus planos universalistas. Isso porque, desde a doação de 

Pepino em 756 que a Igreja, com a criação do seu próprio território, passou a ter um caráter 

político que tentava subordinar o papa ao imperador. Daí a criação do documento em que o 

imperador Constantino já teria doado aquelas terras à Igreja. Pepino, portanto, não teria feito 

uma doação, mas uma restituição. A ideia que ficou era que a Igreja, na pessoa do papa, como 

gratificação pelo serviço prestado, corou o imperador, podendo desfazer tal ação quando 

assim o desejasse.  

O imperador tinha mais prestígio que os monarcas locais, mas disputava com o papa 

pela supremacia. Assim, o poder universal, ou poderes universalistas, se dividiriam em dois: 

O poder temporal, na pessoa do imperador do Sacro-Império, e o poder espiritual, na pessoa 

do papa. Ambos os poderes universalistas, porém, disputavam entre si pela supremacia (quem 

deveria subordinar-se a quem?), o que favorecia os poderes locais (principados) do Sacro-

Império. O conflito era constante, convergindo na Querela das Investiduras (1076-1122), que 
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foi parcialmente resolvida com a Concordata de Worms em 23 de setembro de 1122. Assim, 

tento em vista os interesses locais, os poderes locais alternavam seu apoio entre imperador e 

papa, conforme as circunstâncias. E não foram poucos os teóricos que, favoráveis à 

supremacia do papa ou favoráveis à supremacia do imperador, tentavam legitimá-los com 

enormes tratados teológicos. 

Entre 1250 e 1273, período chamado de interregno, o trono do Sacro-Império 

Romano-Germânico ficou vago. Isso ocorreu porque depois da morte do imperador Frederico 

II da Germânia (1194-1250) os príncipes locais não conseguiram consenso na eleição de um 

novo líder, até a subida ao trono de Rodolfo Habsburgo (1218-1291), dando origem ao 

governo dessa dinastia. Isso aumentou ainda mais os poderes locais. Pouco antes, os idiomas 

vernáculos foram sendo definidos, contribuindo para um incipiente surgimento de um 

sentimento de pertencimento local, em que os indivíduos passaram a ter consciência que 

faziam parte de um grupo humano com origens e destinos comuns. A palavra nação, natione 

em latim, nesse contexto, de origem de conotação étnica foi passando a designar também uma 

região político-geográfico por essa época, mas ainda como embrião do futuro nacionalismo. 

Acompanhando as transformações na passagem da alta para a baixa Idade Média, o 

surgimento da burguesia acabou por favorecer o surgimento de comunas, ou cidades-estados 

governadas por uma elite burguesa citadina que resistia aos abusos senhoriais, como vimos no 

capítulo anterior. Essa elite formava um Conselho eleito pela população e liderado por um 

burgomestre.  

Se não entendermos isso, fica impossível entendermos o conflito político-ideológico 

entre os reformadores, já que cada um deles vivia num contexto diferente. Enquanto Lutero, 

por exemplo, reformava a Saxônia Eleitoral, isto é, um ducado regido por um príncipe eleitor, 

Zwínglio reformava Zurique, uma comuna independente. Assim, o poder temporal medieval, 

ora podia ser exercido na esfera de um ducado, ora podia ser na esfera de uma cidade e hora 

podia ser todo o império ou, até mesmo, uma sobreposição de império e ducado.  

Com as dificuldades causadas pelos conflitos entre os poderes locais e o chefe detentor 

do poder universal temporal, quase um século depois, o imperador Carlos IV (1346-1378), de 

Luxemburgo, decretou a Bula de Ouro de 1356, através do qual estabeleceu um colégio 

eleitoral para a escolha dos imperadores, que eram integrados por sete príncipes, chamados de 

príncipes eleitores: O arcebispo da Mogúncia, o arcebispo de Tréveros, o arcebispo de 

Colônia, o duque da Boêmia, o príncipe da Saxônia, o marquês de Brandemburgo e o conde 

palatino do Reno. Com isso, ficou estabelecida uma monarquia eletiva, conferindo aos nobres 
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e arcebispos eleitores (e excluindo o papa, uma grande inovação para a época) o direito de 

participar diretamente das decisões políticas daquela região. Os imperadores que sucederam 

Carlos IV foram escolhidos de diferentes famílias, até a eleição de Alberto II, da Áustria 

(1438-1439), que era da família dos Habsburgos. Da eleição dele, em 1438, até a extinção do 

Sacro-Império Romano-Germânico em 1806 por Napoleão, a maioria dos imperadores foram 

escolhidos dessa dinastia.  

Essa família, de origem austríaca, se tornou a família mais poderosa da Europa do 

século XVI por causa dos seus acordos matrimoniais. Frederico III (1440-1493), governante 

da região alemã e italiana, casou seu filho Maximiliano com Maria de Borgonha, anexando ao 

império às regiões holandesa, luxemburga e belga. Maximiliano (1493-1519), por sua vez, 

continuou essa política, casando seu filho Filipe com Joana, filha de Fernando e Isabel de 

Castela. Com isso, ele aliou-se também a Espanha, que detinha o maior prestígio no 

momento, principalmente por causa da expansão marítima. Desse matrimônio nasceu Carlos I 

da Espanha (1500-1558), que era o candidato do seu avô para as próximas eleições do Sacro-

Império Romano-Germânico.  

Mas havia uma família rival dos Habsburgos, que era a família dos Hohenzollern. Um 

deles era o marquês de Brandemburgo, Joaquim. Então, a eleição foi disputada entre a 

situação, isto é, Carlos Habsburgo, neto do atual imperador Maximiliano, e a oposição, na 

pessoa de Joaquim Hohenzollern. Maximiliano fez campanha entre os sete eleitores, mas um 

cargo estava vago: O arcebispo da Mogúncia. Joaquim viu nisso a oportunidade de conquistar 

mais um voto na eleição, fortalecendo os Hohenzollerns, e então indicou seu irmão mais 

novo, Alberico, para o cargo. Como Alberico não tinha idade para o cargo, e era leigo, 

Joaquim propôs subornar o papa Leão X, que cobrou 29 mil florins renanos de ouro pela 

indicação. Alberico então pegou 7 mil emprestado com a casa bancária dos Fugger para dar 

de entrada e comprometeu-se a levantar o restante depois que assumisse o cargo por meio da 

venda de indulgências.  Com isso, Alberico tornou-se arcebispo da Mogúncia, e todo dinheiro 

que entrou com as indulgências era dividido para pagamento do empréstimo e para pagamento 

das parcelas restantes do suborno.  

Em 28 de junho de 1519 ocorreu a eleição na cidade de Frankfurt e Carlos foi eleito 

imperador do Sacro-Império Romano-Germânico, em 1519, em meio às disputas religiosas, 

ora em exame, tornando-se Carlos V. Sendo assim, Carlos V se tornou imperador de uma área 

que compreendia Áustria, Estíria, Caríntia, Carniola, Tirol, Alsácia, Flandres, Brabante, 

Luxemburgo, Artois, Boêmia, Morávia, Bavária, Saxônia, Hungria, Borgonha, Franco-
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Condado, Países Baixos, Espanha, Suíça, Sicília, Nápoles, entre outros. Não era do seu 

império dois importantes territórios: a França dos Valois (Francisco I e Henrique II), onde o 

poder do rei afirmava-se por sobre todos os demais centros de poder, inclusive a Igreja, e a 

Inglaterra dos Tudors (Henrique VIII e Elizabeth I).  

O século XVI foi a época de ouro da Península Ibérica, em que o reino dos Habsburgo 

ficou conhecido como aquele “sobre o qual o sol nunca se põe”, pois também abarcou as 

colônias americanas. Em 1492, às vésperas do século XVI, Aragão conquistou Granada 

(depois de 450 anos de guerra contra os mouros) e iniciou a expansão marítima. Isso 

obviamente aumentou o prestígio do império que revitalizou a Inquisição com a ideologia de 

eliminação de judeus, mouros e heréticos. Carlos V não teve muitos problemas para cumprir 

seu papel de guardião da Igreja na Espanha. A Igreja romana, afinada com a nobreza daquela 

região, solidificou-se na península Ibérica. Essa solidificação, porém, não aconteceu no Sacro-

Império Romano-Germânico que, no mesmo período e com 15 milhões de habitantes, era uma 

confederação frágil, posto que a Bula de Ouro não resolvera os conflitos entre poderes locais 

e poder universal temporal.  

Assim, quando Carlos V se tornou imperador do Sacro-Império Romano-Germânico, 

se viu imerso em vários conflitos político-religiosos, que eram contemporâneos aos 

movimentos reformistas. Os vários conflitos exigiam que constantemente se convocassem as 

dietas imperiais. A dieta imperial era uma reunião constituída por três grupos de participantes: 

O primeiro grupo era formado pelos sete supracitados eleitores. O segundo grupo era formado 

pelos demais nobres, que não eram eleitores. Por fim, o terceiro grupo era formado pelos 

representantes das cidades imperiais. Ela se reunia quando ia eleger o imperador do Sacro-

Império Romano-Germânico ou quando era convocada pelo próprio imperador, muitas vezes 

por motivos militares ou financeiros. Também debatiam leis para todo o império, que eram 

executadas (ou não) pelos governantes locais. Muitas vezes as reuniões das dietas contribuíam 

para demonstrar a fraqueza política do imperador Carlos V no território germânico. Afinal, os 

nobres locais não eram entusiásticos da ideia de um imperador espanhol, portanto, 

estrangeiro, dominando sobre eles. 

O caso da Suíça, onde os anabatistas começaram, e onde houve a ação de Zwínglio e 

Calvino, era um pouco distinta. A Confederação Suíça, como vimos, havia obtido, na Paz de 

Basileia, em 1499, a maior autonomia do Sacro-Império Romano-Germânico, quando 

comparada com os outros territórios. Ela era, por sua vez, dividida em cantões, uma espécie 

de pequena província, com autonomia administrativa centrada em uma cidade governada por 
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um Conselho de membros da elite, inclusive aqueles que recentemente haviam enriquecido 

com o crescimento do comércio e da mineração. Esse era o caso das cidades de Zurique, 

Schleitheim, Saint Gall, Basileia e Genebra à época da Reforma Protestante. Já a Áustria fora 

anexada pelos Habsburgos ao Sacro-Império Romano-Germânico no século XV e, no século 

XVI, vivia sob a ameaça de invasão pelos turcos. A atual região da República-Tcheca era 

dividida em três pequenos reinos: Morávia, Boêmia e Silésia, submetidos aos Habsburgos 

como as regiões do território que hoje compõe a Alemanha, como a Saxônia, a Bavária, e 

Brandenburgo, dentre outros. Em 1521, porém, Carlos V cedeu ao seu irmão, o marquês 

Fernando Habsburgo as regiões da Áustria, Boêmia, Hungria, Morávia, Tirol, Estíria, 

Caríntia, Silésia e Carniola. Em 1555, com a morte de Carlos V, Fernando I tornou-se 

definitivamente o imperador do Sacro-Império Romano-Germânico, apesar de que ele já o 

conduzia nas eventuais ausências do irmão.  

Carlos V, portanto, com pouco poder político no Sacro-Império Romano-Germânico, 

tinha como desafios: Um império dividido, cujos poderes locais desafiavam sua autoridade; 

um cisma na Cristandade, subdividido em várias correntes concorrentes; um conflito de 

disputa de poder entre si e o papa; um conflito com os reinos inimigos, França e Inglaterra; e 

uma ameaça de invasão muçulmana na fronteira leste. Esses conflitos políticos também 

levaram o clero a envolver-se em intriga, causando descontentamento da população em geral 

com semelhante situação. Nesse sentido, a proposta ideológica luterana era de apoiar a 

nobreza local, ou o poder temporal, desde que este escolhesse a “religião correta”, isto é, o 

luteranismo
136

, no lugar da Igreja romana. Diferente era a proposta anabatista, que desejava a 

separação total, sem interferência política nos assuntos eclesiásticos, nem romana e nem da 

nobreza. Já na Suíça, as cidades independentes decidiam sua religião com base no Conselho 

da cidade. Zwínglio não desejava romper com o Conselho. Portanto, do ponto de vista 

político, os anabatistas entraram em conflito com luteranos, demais radicais, anglicanos, 

romanos e reformados por desejarem essa autonomia religiosa que Lutero, Zwínglio e demais 

líderes não pretendiam. Na Morávia, os poderes locais eram fortes o suficiente para resistir a 

dominação de Fernando I, o que causou maior liberdade aos anabatistas que lá residiam. 
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 É claro que, no início, Lutero não pretendia criar uma nova igreja. À medida, porém, que ocorreram as dietas, 

foi ficando cada vez mais clara a impossibilidade de conciliação e a consequente afirmação do luteranismo como 

outra igreja distinta da romana. Nesse aspecto os príncipes regionais do Sacro-Império tiveram que optar por 

uma das duas. Quando um príncipe optava pelos luteranos, Lutero declarava seu apoio àquela nobreza. 
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2.2. A Igreja e a Cristandade  

 

A religião cristã surgiu no seio do judaísmo no contexto de Israel quando este vivia 

subjugado pela dominação política romana. Pouco a pouco, ainda no contexto do império 

romano, essa religião se desvencilhou da antiga tradição e adquiriu sua autonomia, 

acarretando para si perseguição por parte da autoridade romana, até a conversão do  

imperador Constantino (272-337) e o posterior reconhecimento como religião oficial pelo 

imperador Teodósio (347-395). Com a desagregação do império romano, os cristãos, agora 

religião oficial e majoritária, realizaram uma articulação entre o antigo Império e povos 

germanos, articulação esta que deu origem ao que a historiografia denomina de Idade Média, 

tornando-se um fator de agregação entre romanos e germanos. 

Como religião organizada formalmente e oficial, foi necessário definir uma autoridade 

que, inicialmente, ficou sobre os bispos herdeiros da tradição dos apóstolos. Esses bispos 

passaram a ser conhecidos como Pais da Igreja. Com as ameaças das heresias, esses bispos 

começaram a se reunir e essas reuniões deliberativas sobre assuntos de fé eram chamadas de 

concílios. Sua regularidade contribuiu paulatinamente para a supremacia do bispo de Roma 

que, como afirmamos, em 756 recebeu as terras das mãos de Pepino, o Breve, dando início 

formal à Igreja como uma instituição, inclusive, política, liderada pelo bispo de Roma, o papa. 

Com isso, estreitaram-se as relações entre o poder temporal e o poder espiritual, pois os 

clérigos participavam então do conselho real, os bispos tinham poderes temporais, os cânones 

da Igreja romana ganhavam força de lei sobre todos os habitantes do território 

independentemente da religião que confessassem.  Estava, então, formada a Cristandade, isto 

é, a estreita relação entre a política e a religião cristã predominante nos territórios da Europa 

medieval. A Igreja, no contexto da Cristandade, ampliou cada vez mais sua extensão política 

culminando no século XIII a reunião de condições para o inquestionável exercício do poder 

papal sobre toda a comunidade cristã da Europa, tendo na pessoa de Inocêncio III (1198-

1216) o momento de maior poder espiritual. 

Com a definição dos dois grandes poderes, o poder papal e imperial, os chamados 

poderes universalistas viveram o período denominado de Idade Média disputando entre si 

sobre quem deveria se subordinar a quem. Porém, o envolvimento do clero com as questões 

temporais causou, paulatinamente, um descontentamento com a população, que foi se 

agravando até chegar ao auge nos períodos do século XIV, XV e XVI. Esse descontentamento 

popular desse período recebeu da historiografia, no século XIX, o conceito de 
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anticlericalismo, para designar o amplo leque de críticas da população europeia dirigidas 

contra a corrupção dos sacerdotes romanos. Esse anticlericalismo do século XVI não pode ser 

confundido com falta de interesse das pessoas pela religião. Dessa forma, é importante 

demonstrar o que gerou esse anticlericalismo que permeia a discussão da Reforma Protestante 

no século XVI. 

No final do século XIII o papa Bonifácio VIII (1235-1303) proibiu que os imperadores 

cobrassem taxas das igrejas. Na França, o rei Filipe IV (1268-1314), em resposta, baniu os 

coletores de impostos papais. Depois, o rei Filipe também prendeu um bispo, despertando 

protestos do papa. Então, o monarca francês também prendeu o papa, para demonstrar sua 

superioridade em relação ao poder espiritual. Depois disso, o papa Clemente V (1305-1314), 

que era francês, sentindo-se inseguro em Roma, por causa das disputas entre as famílias 

nobres locais pelo poder local, e sentindo-se ameaçado pelo imperador do Sacro-Império 

Romano-Germânico, decidiu mudar para Avignon em 1309, transferindo a sede da Igreja.  

Isso fez com que a Igreja fosse indiretamente controlada pelos franceses. Dos 110 

cardeais do período, 30 eram da França. Dos 7 papas que reinaram em Avignon, todos eram 

franceses. Por causa dessa dependência política, os papas passaram a favorecer o reino 

francês. Inclusive, durante a Guerra dos Cem Anos (1337-1453), que acontecia nesse período, 

tomaram partido da França, contra a Inglaterra. Esse período foi chamado de “cativeiro 

babilônico da Igreja”, em analogia ao cativeiro babilônico que os hebreus sofreram conforme 

narrativa do Antigo Testamento bíblico.  

 Essa situação desgastou a imagem e atingiu o prestígio religioso e moral do papado. 

Então, começaram a aparecer os primeiros estudos críticos da Igreja. Um deles foi escrito por 

João Quidort de Paris
137

 (1250-1306). Em Acerca do poder papal e real, João defendeu que o 

papa não tinha autoridade para depor os reis. Outro autor do período foi Marsílio de Pádua
138

 

(1275-1342). Na sua obra o defensor da paz, Marsílio defendeu que o papado, por interferir 

na política secular, estava destruindo a paz mundial. A solução, para ele, estaria em limitar o 

poder do papa pelo povo, já que, para ele, o papado não fora estabelecido por Deus. Então, o 

franciscano Guilherme de Ockham (1285-1347) concluiu que o papa João XXII era um 

herege por causa de sua rejeição da teologia da pobreza. Guilherme defendeu que nenhuma 

                                                           
137

 Para um aprofundamento na ação e pensamento de João Quidort de Paris, consultar o texto de Jürgen 

Miethke, João Quidort de Paris: De Regia Potestate Et Papali, In: STEIN, Emildo. A Cidade dos Homens e a 

Cidade de Deus. Porto Alegre: EST, 2007.    
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 Para uma introdução satisfatória ao pensamento de Marsílio de Pádua, consultar o texto de Sérgio Ricardo 

Strefling, O desmantelamento do poder papal na eclesiologia de Marsílio de Pádua. In: STEIN, Emildo. A 

Cidade dos Homens e a Cidade de Deus. Porto Alegre: EST, 2007. 
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instituição eclesiástica, nem mesmo um concílio geral, poderia pretender definir com certeza a 

fé da Igreja. Segundo ele, a reivindicação de que a Igreja era infalível significava que a 

verdadeira fé sobreviveria em indivíduos diversos, mesmo quando papas e concílios errassem.  

Além dos críticos internos, a Igreja se viu criticada também pelos pensadores externos 

a ela. Exemplo disso foi o poeta italiano Dante Alighieri
139

 (1265-1321), que atacou o papa 

em A divina comédia e Acerca da monarquia. Nesta obra, ele defendeu que o papa deveria 

abandonar toda a autoridade e todas as posses temporais, e se submeter ao poder do 

imperador. Os críticos medievais não pretendiam abolir o papado, e sim reformá-lo e 

conformar a Igreja ao modelo da Igreja antiga, conhecida também como Cristianismo 

Primitivo. 

 O papado, por incrível que pareça, não se preocupou com essas críticas. Ao invés de 

respondê-las, intensificou seus mecanismos de controle burocrático e investiu na construção 

de palácios em Avignon. Os apelos aumentaram, e em 1377 o papa Gregório XI (1336-1378) 

decidiu levar o papado de volta a Roma, morrendo logo em seguida. Os romanos então 

exigiram que o papado continuasse em Roma e que um conterrâneo fosse eleito. Os cardeais 

escolheram Bartolomeo Prignano, um napolitano, que assumiu com o nome de Urbano VI 

(1318-1389). Em seguida, os cardeais chegaram à conclusão de que tinham incorrido num 

erro e impugnaram o próprio processo eleitoral. Então, foram para Avignon e elegeram 

Clemente VII (1378-1394). Urbano não aceitou a nomeação de outro papa e excomungou 

Clemente VII, que fez o mesmo com Urbano VI. A situação foi complicada porque o mesmo 

colégio de cardeal havia eleito os dois. De 1378 a 1417, portanto, a Cristandade se viu 

dividida entre dois papas
140

, sendo um em Avignon e outro em Roma, sem saber para qual dos 

dois deveria obedecer para garantir a salvação de sua alma. A Europa se dividiu: A França e a 

Península Ibérica seguiam Clemente VII, enquanto que a Inglaterra e o Sacro-Império 

Romano-Germânico seguiam Urbano VI.  

Se a ida do papado para Avignon já tinha colaborado para o desprestígio da Igreja, a 

situação piorou ainda mais com a divisão. Os movimentos heréticos, então, aumentaram. Dois 

nomes se destacaram nesse período. O primeiro foi João Wycliffe
141

 (1330-1384), teólogo 
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professor de Oxford cujos escritos críticos lhe levaram à condenação no Concílio de 

Constança (1414-1417), o mesmo que colocou fim ao cisma papal. Wycliffe defendia, por 

exemplo, que o poder papal não tinha justificativa bíblica e apelou ao monarca inglês para que 

esse reformasse a Igreja na Inglaterra. Seus seguidores foram chamados de lolardos, e ficaram 

conhecidos por decorarem passagens bíblicas para divulgá-las viajando pela Inglaterra.  O 

segundo foi João Huss (1372-1415). Quando as ideias de Wycliffe chegaram até a Boêmia, 

chamaram a atenção de João Huss, que era reitor da universidade de Praga. Huss passou a 

pregar contra a imoralidade do papado e do clero em geral e foi condenado pelo mesmo 

concílio que condenou Wycliffe.  

Os movimentos lolardo e hussita acentuaram a urgente necessidade de unificação da 

Cristandade e em junho de 1408, os dois colégios de cardeais (Avignon e Roma) decidiram se 

encontrar em Pisa (o concílio durou de março a julho de 1409 e os dois papas se recusaram a 

participar) e contaram com representantes de todas as regiões europeias. O concílio então 

decidiu anular os dois papas e eleger um novo, Alexandre V (1409-1410). Obviamente que os 

dois papas não aceitaram a decisão do concílio e a Cristandade se viu com três papas. Depois 

de Alexandre V, atuou em Pisa o papa João XXIII (1410-1415).  

O Sacro-Império Romano-Germânico, então governado pelo imperador Sigismundo 

(1368-1437), passou a seguir o novo papa de Pisa, mas não estava contente com tríplice cisão. 

Então, o teólogo Dieterico de Niem (1340-1418) desenvolveu a tese de que numa situação de 

emergência como essa o imperador deveria seguir o exemplo de Constantino e convocar um 

concílio geral para unificar os cristãos. Sigismundo acatou essa ideia e em 1414 convocou um 

concílio na cidade de Constança, que durou até 1417. Esse concílio vindicou o conciliarismo, 

ideia que já vinha sido defendida pelos teólogos supracitados, e outros, de que o concílio 

reunido está acima do papa. Configurou-se um consenso de que os três papas deveriam 

renunciar e eleger um com voto por reinos, e não por pessoas. Isso ajudou a fortalecer o 

sentimento de unidade local, contra a ideia de uma comunidade cristã universal, o Corpus 

Christianus, ou a Cristandade, sob a liderança do papado. Em 17 de novembro de 1417 o 

concílio elegeu o cardeal Odo Colonna como papa, eleito Martinho V (1369-1431) em honra 

ao santo do dia, São Martinho.  

O Concílio de Constança, portanto, acabou com o cisma e condenou John Wycliffe e 

João Huss à fogueira, mesmo depois que Wycliffe já havia morrido. Além disso, o decreto 

Haec Sancta colocou a autoridade do concílio acima da autoridade do papa, sancionando a 
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teoria conciliar como doutrina oficial da Igreja. E, para evitar eventuais retrocessos, decretou 

também que a promoção de concílios gerais deve estar na agenda da Igreja, para corrigir erros 

e excessos. Essa medida foi cancelada pelo papa Pio II (1405-1464) com a bula Execrabilis 

(execrável) de 1460, que decretava que qualquer apelo a um concílio para colocá-lo acima do 

papa seria heresia. De qualquer forma, o que o Concílio de Constança ratificou foi a perda da 

soberania do papa sobre os povos. Desde então, o papa passou a conviver com os reis e o 

imperador como mais um governo.   

Essa postura do clero, portanto, 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), um papa da família espanhola 

Bórgia, cujo pontificado durou 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 Savonarola (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 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 são os dois papas do período recortado nesta tese. Entre eles houve o pontificado 

de Adriano VI (1459-1523), que durou apenas dois anos (1522-1523).  

 Ao longo da Idade Média, a Igreja romana desenvolveu uma Teologia que justificava 

o batismo de crianças, por aspersão e, recém-nascida e batizada, no contexto da Cristandade, a 

criança já fazia parte tanto da Igreja quanto da sociedade. Quando os anabatistas fizeram a 
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proposta se rebatizar adultos, e não mais crianças, estavam, com isso, fazendo a proposta se 

separar essa relação, portanto, separar a Igreja da esfera secular. Daí que o conflito entre eles 

e os demais reformadores não aconteceu exclusivamente por uma divergência doutrinária 

resultante do que seria a correta interpretação da Bíblia sobre a forma correta de se batizar um 

adepto, mas porque, do ponto de vista político e social, não era do interesse dos demais 

reformadores fazer tal rompimento conforme proposto pelos anabatistas. Isso nos leva a 

questionar: Por que os anabatistas desejavam esse rompimento enquanto os demais 

reformadores não?  

 Em primeiro lugar, vamos tentar entender o que levou os anabatistas a formularem tal 

posicionamento no contexto supracitado o que por sua vez levará a compreender também o 

que levou ao aparecimento dos anabatistas. Inicialmente a motivação dos anabatistas foi 

preponderantemente de cunho religioso. Eles acreditavam que precisavam ter liberdade para 

pregarem o que acreditavam sem interferência política. Em segundo lugar, veremos então o 

que levou ao conflito deles com os demais reformadores. Estes não desejavam a mesma 

liberdade, pois preferiam a proteção da nobreza e sabiam que só teriam essa proteção política 

e militar contra a perseguição papal se permanecessem unidos ao lado da nobreza por meio da 

ideia de Cristandade.  

 O desejo de reformar a igreja era antigo, e muitos hereges foram mortos porque 

pregaram uma revolução social. O que permitiu a Lutero manter-se onde outros antes dele 

haviam falhado foi em parte o sucesso que obteve em demonstrar que a reforma religiosa que 

pregava não significa uma profunda revolução social que invertesse os papeis sociais. Mesmo 

provocando algumas mudanças importantes, como veremos, na questão do auxílio aos pobres 

ou de promover educação para todos, Lutero não desafiou os poderes estabelecidos, mas foi 

somente até onde os grupos dominantes que o sustentavam permitiram.  

 Em alguns casos, Lutero entrou em conflito com os poderes universalistas para 

defender os poderes locais que o apoiavam. Em outros casos, Lutero entrou em conflito com a 

nobreza para defender os interesses dos burgueses, que o apoiavam. Isso não faz de Lutero um 

oportunista ou charlatão, já que os riscos que correu demonstram com certa segurança ao 

leitor moderno que tinha convicção no que defendia. Lutero teve o privilégio de acreditar em 

algo que, naquele momento, foi o melhor para manter o sucesso do que defendia. O sucesso 

de Lutero em sobreviver após a declaração considerada herética pela Igreja, ao contrário dos 

hereges que o precederam, ou sucesso em ter menos infortúnios como os anabatistas, se deveu 
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não somente ao contexto político, econômico e social, como em sua habilidade de não romper 

com todos os grupos para lutar sozinho pelo seu ideal.  

 Essa concepção de que o conflito entre luteranos e reformados contra anabatistas 

significam que aqueles tiveram maior sucesso precisa ser relativizado, pois também é um 

equívoco historiográfico que não se sustenta à luz das fontes. O imaginário de que luteranos e 

reformados era um grande grupo numérico de adeptos que contavam com apoio dos poderes 

constituídos e por isso prevaleceram, contra um inexpressivo grupo de anabatistas minguados 

que sofreram perseguição e sucumbiram não procede.  Tanto luteranos e reformados foram 

perseguidos como os anabatistas permaneceram. É fato que luteranos e reformados obtiveram 

apoio dos conselhos citadinos (Zurique) e nobres locais (Saxônia) em mais lugares que os 

anabatistas (Morávia), mas isso não significa que a diferença numérica entre adeptos de um e 

de outros tenha sido abismal. Pelo contrário, vemos nas fontes maior citação de líderes de 

comunidades anabatistas a líderes de comunidades luteranas. Portanto, esse conflito deve ser 

analisado como grupos combatendo em forças mais próximas do que como quer o imaginário 

popular de que se tratava de um grupo maior combatendo um pequeno grupo acuado. No 

final, mais cedo ou mais tarde todos encontraram sua afirmação, pois tanto luteranos se 

constituíram na Igreja Luterana, majoritários no norte da Europa, como reformados se 

constituíram na Igreja Presbiteriana, majoritários em países como a Escócia, e os anabatistas 

em batistas e menonitas, majoritários nos Estados Unidos.  

 O conceito de Cristandade não tem o mesmo significado de cristianismo. Enquanto o 

cristianismo se refere à religião, a um sistema religioso, a Cristandade quer antes significar 

um sistema único de poder e de legitimação entre o poder religioso e o poder secular. 

Todavia, essa relação bipolar só se mostra significante se levarmos em conta a sociedade 

como um terceiro elemento mais abrangente. Pensamos, além disso, que a relação bipolar 

serve de mediação à relação tridimensional e está nela contida. As relações estruturais da 

Igreja e do Estado medeiam a relação de cada uma dessas instituições com a sociedade. 

Podemos então falar de Cristandade como de um sistema muito próximo e íntimo de relações 

políticas do poder religioso com o poder secular presente ao longo da sociedade medieval. 
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2.3. As concepções anabatistas acerca da ideia de Cristandade  

 

 Num primeiro momento, os anabatistas elaboraram a ideologia de separar a Igreja do 

poder temporal tanto pelo que eles entendiam como Igreja como pelo que eles acreditavam ser 

o papel do poder temporal. Para isso, a Confissão de Schleitheim, mostra que os anabatistas 

entendiam que se esta deveria ser composta somente de adeptos voluntários (e não por todas 

as pessoas em geral que habitassem a região), depois que estes tivessem experimentado um 

verdadeiro arrependimento pelos seus pecados. Para eles, portanto, seria uma comunidade de 

moral cristã elevada acima do restante da sociedade. Por isso, seria necessário estabelecer 

(pelo rebatismo) quem faria parte dessa comunidade, para eles, quase perfeita, e os critérios 

de manutenção dessa suposta perfeição expulsando (ou, no termo próprio, excomungando) 

quem fugisse à boa conduta. Eram, portanto, sectários. Assim, Michael Sattler afirmou que 

todos que desejassem participar da Igreja deveriam: 

 

 

unir-se antes, através do batismo, em um mesmo corpo de Cristo, porque não 

se pode participar, ao mesmo tempo, da mesa do Senhor e da mesa dos 

Demônios, pois quem não tem o chamado de Deus para a fé verdadeira, o 

qual reúne todos os filhos de Deus, não pode estar com eles em um só pão.
142

  

 

 

Sobre o poder temporal, que à época era referido como espada, isto é, ao legítimo uso 

da força pelos nobres para manutenção da ordem social, Sattler afirmou que este existia para 

ordenar a sociedade contra os que praticam o mal, e a proteger o justo:  

 

 

Castiga e mata os maus e defende e ampara aos bons. Pela lei se estabelece a 

espada sobre os maus para seu castigo e morte. A espada é uma ordem de 

Deus. As autoridades temporais foram estabelecidas para o uso da espada. 

Para quem tiver pecado deve se usar somente a excomunhão para 

admoestação, sem a morte da carne.
143

  

                                                           
142

 “die sollen vorher vereinigt sein zu einem Leib Christi, das ist zur Gemeinde Gottes, an welcher Christus das 

Haupt ist, nämlich durch die Taufe. Können wir nicht zugleich teilhaftig sein des Tisches des Herrn und des 

Tisches der Teufel. Wer nicht die Berufung eines Gottes zu einem Glauben, zu einer Taufe, zu einem Leib 

zusammen mit allen Kindern Gottes hat, der kann auch nicht mit ihnen zu einem Brot werden, wie es doch sein 

muss, wo man das Brot in der Wahrheit nach dem Befehl Christi brechen will”. Die Schleitheimer Artikel. 
143

 “Es straft und tötet den Bösen und schützt und schirmt den Guten. Im Gesetz wird das Schwert über die 

Bösen zur Strafe und zum Tode verordnet. Das Schwert ist eine Gottesordnung außerhalb. Es zu gebrauchen, 

sind die weltlichen Obrigkeiten eingesetzt. In der Vollkommenheit Christi aber wird der Bann gebraucht allein 

zur Mahnung und Ausschließung dessen”. Idem. 
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No entanto, um anabatista não deveria fazer parte do governo temporal: 

 

 

um cristão não deve ser um magistrado, pois o regime do governo é de 

acordo com a carne, mas o regime dos cristãos é de acordo com o espírito. 

As armas dos cristãos são espirituais e se dirigem contra as potestades 

demoníacas.
144

  

 

Assim, talvez aqui exista uma explicação da confusão. O fato de que os próprios 

anabatistas entendiam que não deveriam fazer parte do governo não significa que não fizeram 

parte da elite antes de aderirem ao movimento. O que foi exposto pelo principal documento 

supracitado está de acordo com os demais, como por exemplo, a carta de Grebel enviou para 

Thomas Müntzer, onde somos informados, por texto de Grebel, que os anabatistas, sobre a 

formação da Igreja, rogavam diariamente a Deus para que 

 

 

nos aparte de todas as abominações humanas para que a verdadeira fé seja 

conhecida, porque é muito melhor que uns poucos sejam instruídos na 

verdadeira palavra de Deus, que acreditem de forma correta e pratiquem as 

virtudes esperadas a que muitos tenham uma fé falsa e enganosa.
145

  

 

 

As Crônicas Hutteritas iniciam contextualizando com as informações a respeito das 

ações de Lutero e Zwínglio, criticando-os por terem seguido o batismo de crianças em 

conformidade com o papado e, com isso, “abrindo a porta para a entrada do falso 

cristianismo”
146

. Contra a Cristandade, as Crônicas Hutteritas são categóricas:  

 

 

A fé não pode ser imposta pela força porque é um dom de Deus, pois Cristo 

disse a seus discípulos: Se alguém quer vir após a mim (observe que ele fala 

“se quer” ou “está disposto”) negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Não 

                                                           
144

 “Zum letzten stellt man fest, dass es dem Christen aus folgenden Gründen nicht ziemen kann, eine Obrigkeit 

zu sein: Das Regiment der Obrigkeit ist nach dem Fleisch, das der Christen nach dem Geist. Ihre Häuser und 

Wohnung sind mit dieser Welt verwachsen; die der Christen sind im Himmel. Ihre Bürgerschaft ist in dieser 

Welt; die Bürgerschaft der Christen ist im Himmel. Die Waffen ihres Streits und Krieges sind fleischlich und 

allein wider das Fleisch; die Waffen der Christen aber sind geistlich wider die Befestigung des Teufels”. Idem.  
145

 “Ouch unseren erfunden dass wir got nit täglich ernstlich mit stettem sünftzen bittend dass wir uss der 

zerstörung alles götlichen wäsens und uss menschlichen grewlen gefürt werdind in rechten glouben undbrüch 

gottes kummind”. Conrad Grebel programmatische briefe von 1524. 
146

 “taking over from him the leaven that gives rise to all kinds of evil, the very gateway to false Christianity”.  

The Chronicle of the Hutterian Brethren.  
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disse para tomar a espada porque a espada e a cruz harmonizam tanto como 

Cristo e Pilatos.
147

  

 

 

2.4. O conflito com os espiritualistas 

 

O pensamento anabatista é bem diferente do pensamento, por exemplo, de Thomas 

Müntzer. Na homilia que fez diante dos príncipes, ele criticou ferozmente o fato da 

Cristandade encontrar-se, para ele e no seu contexto, corrompida do ponto de vista que ele 

julgou como sendo o ideal moral bíblico:  

 

 

É necessário saber que não se pode nem aconselhar nem ajudar a pobre, 

mísera e decaída cristandade, a não ser que os laboriosos, infatigáveis servos 

do Senhor diariamente pratiquem a Bíblia. Que outra atitude, entretanto, se 

deve ter em relação a ela, visto que a cristandade está devastada tão 

deploravelmente por lobos ferozes?
148

  

 

 

Então, ele, ao contrário do que vimos nos supracitados documentos anabatistas, não 

propôs o fim da cristandade, mas o que ele acreditava que seria a correção para a sua 

manutenção: 

 

 

devemos emergir dessa imundície e torná-los aprendizes corretos de Deus, 

doutrinados por ele mesmo. Precisamos saber conscientemente – e não 

apenas crer superficialmente – o que nos é dado por Deus e o que nos é dado 

pelo diabo ou pela natureza.
149

  

                                                           
147

 “Therefore, faith cannot be forced but is a gift of God. Christ says to his disciples, “If any man wants to 

follow me (take note: if any man wants to, desires to), let him deny himself and take his cross upon him”. He 

does not say the sword, for that has no place at the cross. Sword and cross are as much akin to each other as 

Pilate and Christ or a wolf a sheep in the fold”. Idem.  
148

 Citamos a tradução de Luis Alberto de Boni para o português, disponível na coletânea Escritos Seletos de 

Martinho Lutero, Tomás Müntzer e João Calvino, 2000, comparando também com o original alemão: “Es ist zu 

wissen, daß der armen, elenden, zerfallenden Christenheit weder zu raten noch zu helfen ist; es sei denn, daß sich 

die fleißigen, unverdrossenen Gottesknechte täglich mit der Bibel beschäftigen durch Singen, Lesen und 

Predigen. Wie soll man dem aber anders dienen, solange die Christenheit so jämmerlich durch reißende Wölfe 

verwüstet ist, wie Jes. 5, Ps. 79 von Weinberg Gottes geschrieben ist und Sankt Paulus Eph. 5 lehrt, wie man 

sich in göttlichen Lobgesängen üben soll?”. 
149

 Citamos a tradução de Luis Alberto de Boni para o português, disponível na coletânea Escritos Seletos de 

Martinho Lutero, Tomás Müntzer e João Calvino, 2000, comparando também com o original alemão: “Darum, 

ihr teuren Brüder, wenn wir aus diesem Unflat herauskommen und rechte Schüler Gottes werden wollen, die von 

Gott selbst gelehrt sind. Denn wenn unser natürlicher Verstand durch diese Erkenntnis zur Dienstbarkeit des 

Glaubens gefangen werden soll”. 
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Seguindo tal pensamento e contrário aos anabatistas, não acredita que aos verdadeiros 

cristãos não seja possível participar do governo, ao contrário, estabeleceu quais seriam as 

regras para que um bom cristão fizesse um bom governo do ponto de vista do que ele julgava 

serem as normas bíblicas. Depois de expor vários pontos ele concluiu: “Se, pois, quiserdes ser 

regentes verdadeiros, precisais tomar o regimento pela raiz e como Cristo ordenou. Deus é 

vosso abrigo. Ele vos ensinará a lutar contra os vossos inimigos”.150 Portanto, para Müntzer e 

ao contrário do que defendiam os anabatistas, era possível ser magistrado e um bom cristão ao 

mesmo tempo: “vós, regentes, vos deveis ater à determinação deste capítulo”
151

. 

 No Manifesto de Praga, em 25 de novembro de 1521, Müntzer argumentou contra os 

sacerdotes romanos e luteranos afirmando que eles não têm argumentos para convencer os 

outros povos da fé cristã, o que deixa claro a não intenção de separar o povo da fé cristã, e 

concluiu dizendo que “em vossa pátria surgirá a nova Igreja apostólica, e depois em toda 

parte”
152

. Por fim, no outono de 1524, fugindo de Lutero, fez um pronunciamento contra ele 

em que afirmou que os príncipes não deveriam agir como bem entendessem, mas 

“corretamente, conforme a lei de Deus”
153

, ou seja, que o governante deveria governar de 

acordo com as leis da fé cristã, que para Müntzer, Lutero ensinava errado. Se pressupormos 

que os Doze artigos dos Camponeses também são de sua autoria, a ideia fica ainda mais 

reforçada quando percebemos que em nenhuma parte há a proposta de separar a Igreja das 

ações governamentais. Pelo contrário, tudo que socialmente nesse documento foi requerido 

foi argumentado com as autoridades por intermédio do uso de textos bíblicos. 

                                                           
150

 Citamos a tradução de Luis Alberto de Boni para o português, disponível na coletânea Escritos Seletos de 

Martinho Lutero, Tomás Müntzer e João Calvino, 2000, comparando também com o original alemão: “Wollt ihr 

nun rechte Regenten sein, so müßt ihr das Regiment bei der Wurzel anpacken und wie es Christus befohlen hat. 

Gott ist eure Beschirmung und wird euch lehren, wider seine Feinde zu streiten.”  
151

 Citamos a tradução de Luis Alberto de Boni para o português, disponível na coletânea Escritos Seletos de 

Martinho Lutero, Tomás Müntzer e João Calvino, 2000, comparando também com o original alemão: “Darum, 

daß die Wahrheit recht an den Tag gebracht werden kann, müßt ihr Regenten (Gott gebe, ihr tut es gerne oder 

nicht) euch nach dem Schluß dieses Kapitels richten”. 

152 Citamos a tradução de Luis Alberto de Boni para o português, disponível na coletânea Escritos Seletos de 

Martinho Lutero, Tomás Müntzer e João Calvino, 2000, comparando também com o original alemão: Do 

original “Gott wird wunderliche Dinge mit seinen Auserwählten, sonderlich in diesem Lande, tun. Wenn die 

neue Kirche hier anfangen wird, wird dieses Volk der ganzen Welt ein Spiegel (und Beispiel) sein”. 
153

 Trata-se do texto Pronunciamento de defesa altamente motivado, disponível em português na coletânea e 

tradução organizada por Luis Alberto de Boni, Escritos Seletos de Martinho Lutero, Tomás Müntzer e João 

Calvino, 2000.  
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 Portanto, neste ponto, Thomas Müntzer e os anabatistas estavam em completo 

desacordo ideológico. Como ficou claro, suas propostas para a sociedade em que viviam eram 

substancialmente diferentes.  

Para tentarmos compreender a ideologia luterana é necessário, antes, entender que 

Lutero interpretou a história e a política pela abordagem teológica. A explicação (e 

consequente ideologia) que propunha era fruto da sua interpretação bíblica. Assim, no mundo 

da Cristandade do século XVI europeu que ele viveu, Lutero entendia e defendia que Deus 

age na história intermédio de dois reinos: O espiritual e o secular. Para ele, como para 

Müntzer, e diferente dos anabatistas, os dois regimes não podem ser separados um do outro. 

À autoridade espiritual caberia o poder da palavra de Deus, e a incumbência da 

pregação, para edificação da Igreja. À autoridade temporal caberia o poder político, 

simbolizado pela espada. Sua incumbência é possibilitar e garantir o convívio das pessoas na 

sociedade, bem como seu bem-estar terreno, para edificação social. Daí que o tema da espada, 

simbolizando o poder político civil, está constantemente presente nas fontes das correntes 

reformadoras. Para Lutero e Müntzer, os magistrados deveriam ser bons cristãos e usar a 

espada sabiamente sobre todos para que a sociedade vivesse em ordem. Para os anabatistas, 

porém, usar a espada não convinha a um cristão. O magistrado precisava usá-la porque nem 

todos eram cristãos verdadeiramente. Se todos fossem cristãos como eles mesmos não haveria 

necessidade dos magistrados usarem a espada, assim acreditavam. 

Essa separação entre o poder espiritual e o poder temporal não é a mesma da 

concepção contemporânea de separar a Igreja e o Estado, sendo que este último deve ser laico. 

Para Lutero, o poder temporal não deveria ser laico e, no contexto da Cristandade, o objeto de 

ambos eram as mesmas pessoas. Impensável na sociedade ocidental atual, onde o Estado 

garante as diversas práticas religiosas para seus cidadãos. Além disso, no contexto da 

Reforma Protestante, todo magistrado era cristão, defensor da Cristandade, e não se concebia 

um príncipe ou um burgomestre de outra confissão religiosa. Por isso, sobre a relação entre o 

poder temporal e o poder espiritual proposta pelos reformadores quinhentistas, Joachim 

Fischer defende que é melhor usar o termo “distinção”, e não “separação”
154

. 

 

 

 

 

                                                           
154

 Fischer, Governo. In: COMISSÃO INTERLUTERANA DE LITERATURA. Martinho Lutero: Obras 

selecionadas. São Leopoldo: Sinodal, 1996.   
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2.5. O conflito com os luteranos 

 

Por meio de uma carta de 6 de março de 1521, Carlos V convocou a presença de 

Lutero em Worms dentro de um período de 21 dias após o recebimento, sob a garantia de um 

salvo-conduto imperial. Lutero recebeu a carta em 29 de março, e partiu de Wittenberg em 2 

de abril, chegando a Worms 14 dias depois. Lá, diante das maiores autoridades do Sacro-

Império, foi exortado a se retratar das afirmações que fizera nos seus escritos. Lutero então 

escreveu o Discurso de Lutero perante o imperador Carlos V na Dieta de Worms. A dieta de 

Worms, aberta em 27 de janeiro, foi a segunda visita de Carlos V à região que hoje é a 

Alemanha. 

Muitas vezes se pensa que a Dieta de Worms fora convocada só por causa de Lutero, e 

ocorreu só para debater tal assunto. Na verdade, a exortação para que Lutero se retratasse dos 

seus escritos fora somente um ponto da extensa pauta. A dieta demorava meses. Mesmo no 

dia que Lutero respondeu, dia 18 de abril, outros assuntos também estavam em pauta para 

aquela reunião. Um deles foi a concessão de territórios sob o poder de Carlos V para seu 

irmão Fernando I. Lutero então foi colocado diante de seus textos para se retratar e respondeu 

que não poderia dar a mesma resposta para todos os escritos, que eram diferentes, e que se 

retrataria se fosse convencido do seu erro. Esse evento foi registrado pelo próprio Lutero em 

seus escritos, daí a necessidade da crítica exaustiva, uma vez que a única fonte que temos 

acesso é o seu próprio ponto de vista dos eventos. O outro olhar é que seria a Ata do 

comparecimento de Lutero na Dieta de Worms, escrito pelo núncio papal Aleandro, está 

preservada no arquivo do Vaticano, e não foi publicada.  

Lutero iniciou afirmando que reconhecia que os livros colocados diante dele eram seus 

de fato. Depois, afirmou que seus escritos diferiam em assuntos, e os dividiu em pelo menos 

três: Os teológicos, os contra o papa e os que eram contra quem defendia a tirania romana. Por 

fim, Lutero afirma que seus escritos queriam justamente preservar Carlos V do erro, para que 

Deus não castigasse o povo, como fizera no passado, e cita a experiência do Dilúvio no 

Antigo Testamento: 

 

haveremos de cuidar para que o governo desse excelente jovem príncipe 

Carlos (no qual depositamos grande esperança depois de Deus) não venha a 

ser infeliz.
155

  

                                                           
155

 Martinho Lutero, Discurso de Lutero perante o imperador Carlos V na Dieta de Worms. In: Martinho Lutero, 

Obras selecionadas, 1996, volume 6, p. 125. O texto original em latim encontra-se preservado no volume 7 da 

edição de Weimar, entre as páginas 831 e 838.  
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É importante enfatizarmos que em nenhum momento Lutero se dirigiu ao imperador, 

em seus escritos, de forma negativa. Ele tentou ganhar a simpatia de Carlos V, tentando 

estabelecer uma relação amistosa com ele156.Assim, em sua defesa, Lutero tentou convencer o 

príncipe que estava tentando ajudá-lo, bem como, ajudar sua nação, totalmente de acordo com 

o sentimento de pertencimento que começou aflorar na Europa durante o nascimento da Idade 

Moderna. 

Quando Lutero voltava de Worms para Wittenberg, foi raptado por ordem de seu 

próprio príncipe, Frederico, que o levou em segredo para o castelo de Wartburgo, onde foi 

mantido escondido disfarçado de cavaleiro, e lá permaneceu por quase 1 ano, de maio de 1521 

a março de 1522. Durante seu exílio, Melanchton (1497-1560) e Karlstadt passaram a liderar 

as reformas em Wittenberg, mas Karlstadt passou a pregar de forma radical, tornado-se líder 

da ala denominada de racionalista pela historiografia. A população se enfureceu contra o 

clero, invadindo igrejas, quebrando imagens e templos, e agredindo os padres. Melanchton já 

não sabia mais o que fazer para manter a ordem e por isso Lutero resolveu voltar para 

Wittenberg. Quando Lutero voltou, Carlos V estava concentrado na ameaça francesa, pois 

Francisco I havia se declarado seu inimigo e o imperador do Sacro-Império ficou envolvido 

em guerras entre 1521 a 1525, estando ocupado para voltar-se contra Lutero. Assim, no início 

de 1522, Lutero fez o seu discurso, Exortação contra a rebeldia. Neste discurso, Lutero 

deixou bem claro sua revolta contra o papa e contra o clero romano. Afirmou que a rebeldia 

do povo era justa porque era uma reação contra os prejuízos de “bens, corpo e alma, 

demasiadamente provocado e desmedida e covardemente explorado por eles [o clero]”
157

. 

Lutero também se demonstrou simpático às reivindicações da população, pois afirmou: “Não 

quero negar que até me agrada ouvir que o clero está com essa preocupação e medo; com isso 

talvez caiam em si e amenizem sua furibunda tirania” (Exortação contra a rebeldia, p. 473).  

Lutero acreditava que a rebeldia do povo não era uma ameaça séria, pois a vingança contra o 

clero corrupto seria exercida por Deus, e não pela população. No entanto, o próprio medo, 

para Lutero, já era um castigo divino: “É bom e me agrada que essa praga caia sobre os 

papistas, que perseguem e condenam a verdade divina. Tomara que sejam mordidos mais 

                                                           
156

 “Com muitos exemplos das Escrituras, de faraó, do rei da Babilônia e dos reis de Israel, eu poderia mostrar 

que eles se arruinaram principalmente no tempo em que se esforçaram para pacificar e fortalecer seus reinos” 

(Discurso de Lutero em Worms, p. 126).   
157

 Martinho Lutero, Exortação contra a rebeldia. In: Martinho Lutero, Obras selecionadas, 1996, volume 6, p. 

472. O texto original em alemão encontra-se preservado no volume 8 da edição de Weimar, entre as páginas 676 

a 687.  



111 
 

ainda” (Exortação contra a rebeldia, p. 473). Mas eles não seriam extintos pela rebelião da 

população, porque, para Lutero, o castigo divino seria algo pior:  

 

 

As Escrituras destinam ao papa e seus asseclas um fim bem diferente do que 

o de rebelião e morte física. Aprendemos que o regime anticristão do papa 

será destruído (...) pela palavra de Cristo. Tenho certeza que o papado e a 

classe clerical não serão destruídos por ato ou rebelião humana, uma vez que 

sua maldade é tão horrível que não há castigo adequado, a não ser a própria 

ira divina, sem qualquer intermediação. [Exortação contra a rebeldia, p. 

473]. 

 

 

Então, por que Lutero fez o discurso pela paz? Ele explicou: “Mesmo que as coisas 

não cheguem às vias de fato, e eu não tenha necessidade de impedi-los, é preciso que eu 

instrua um pouco os corações” (Exortação contra a rebeldia, p. 475). Sua instrução era que a 

rebelião aconteceu porque as autoridades seculares nada fizeram. Por isso, a instrução é que 

“o homem do povo, no entanto, deve ser apaziguado e alertado para que se abstenha (...) e não 

tome nenhuma iniciativa sem ordem da autoridade” (Exortação contra a rebeldia, p. 475).  

Para Lutero, portanto, os príncipes deveriam impedir a ação do clero, caso se 

constatasse que essas ações não condiziam com a Bíblia, leia-se, com a sua interpretação da 

Bíblia:  

 

 

[os príncipes] deveriam fazer sua parte e agir com a espada que carregam o 

quando pudessem, para se anteciparem, na medida do possível, à ira divina, 

e abrandá-la. Não que agora se devesse matar os padres, coisa que não é 

necessária; apenas que se proíba e coíba à força os que estão fazendo à 

margem contra o Evangelho. Com palavras e decretos se pode atingi-los 

mais que suficiente, de modo que não haverá necessidade de ação sangrenta. 

[Exortação contra a rebeldia, p. 476]. 

 

 

A ideologia luterana pressupunha a subordinação do clero, ou seja, do poder espiritual, 

ao poder temporal. Portanto, não se trata de separar a Igreja do Estado (concepção 

anacrônica), como muitas vezes defendido no senso comum, mas de submeter o poder 

espiritual ao poder temporal, apenas com a distinção de suas funções. Até hoje a Igreja 

Luterana segue esse princípio, sendo submissa aos poderes nacionais, como é o caso na 

Alemanha e na Dinamarca.  
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Dessa forma, é interessante compararmos que tanto Lutero como Müntzer, ao 

contrário dos anabatistas, não desejaram colocar fim à Cristandade, separando o mundo 

eclesiástico do mundo político. Para ambos, Lutero e Müntzer, o poder temporal e o poder 

espiritual deveriam permanecer juntos: Todos quantos nascessem em seu território deveriam 

fazer parte da Igreja, que precisava ser reformada em seu contexto. No entanto, tanto para 

Lutero, quanto para Müntzer, os magistrados deveriam ouvir as palavras de ensino cristão dos 

eclesiásticos para promoverem uma Cristandade justa, correta e bíblica e, se necessário, os 

magistrados deveriam usar a força com base no ensinamento correto para executar o que os 

eclesiásticos ensinassem. O problema é que Lutero e Müntzer ensinaram pontos de vistas 

discordantes e ambos dizendo que estavam certos enquanto que o outro é que estava errado. 

Portanto, Müntzer, do ponto de vista político-ideológico, aproxima-se muito mais de Lutero 

que dos anabatistas. 

Especificamente sobre a rebelião, Lutero afirmou:  

 

essa alternativa não leva a nada e não vai trazer as melhorias que com ela se 

pretendem. Acontece que a rebelião não é racional e geralmente penaliza 

mais os inocentes do que os culpados. Por isso, nenhuma rebelião é justa, 

por mais justa que seja a causa.(...) Dê atenção à autoridade constituída; 

enquanto ela não agir e der ordem, sossegue a mão, a boca e o coração e não 

tome nenhuma iniciativa. Entretanto, se puder convencer as autoridades para 

que passem a agir, poderá fazê-lo. Se você agir por conta, já estará errado e 

será bem pior que os outros. [Exortação contra a rebeldia, p. 476].  

 

 

Com tais palavras, Lutero deixava claro que o uso da violência, ou o uso da espada, 

era legítimo, desde que liderada pelas autoridades civis, ou seculares: 

 

Estou e sempre estarei do lado daqueles que sofrem a rebelião, por mais 

injusta que seja sua causa, e serei contra aqueles que promovem rebelião, por 

mais que seja sua causa, pelo simples fato de que não pode haver rebelião 

sem sangue inocente. Ora, rebelião outra coisa não é do que julgar em causa 

própria e vingar-se; disso Deus não gosta. Por isso a rebelião sempre fará a 

coisa ficar pior, porque ela é contra Deus, e Deus não está com ela. 

[Exortação contra a rebeldia, p. 476].  

 

 

No mesmo ano de 1522, meses depois, isto é, em outubro, Lutero fez uma série de seis 

preleções em Weimar. Com isso, o príncipe da Saxônia pediu que ele escrevesse um texto 

resumindo sua postura sobre o governo civil.  Ele escreveu o texto Da autoridade secular e o 
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publicou em março de 1523. Trata-se de um ataque contra Guilherme IV da Bavária (1493-

1550) e contra Jorge da Saxônia (1471-1539), que publicaram decretos proibindo a leitura de 

livros luteranos em seus territórios. As informações desta fonte nos fazem perceber que a 

relação amistosa de Lutero com a nobreza era com a nobreza do seu território, isto é, com 

Frederico da Saxônia, que o protegia. Fala exasperadamente contra os príncipes que são 

contrários às reformas que ele estava implantando:  

 

 

Pois Deus, o onipotente, enlouqueceu os nossos príncipes, de sorte que 

pensam poderem fazer e ordenar a seus súditos o que quiserem. Com isso 

atrevem-se inclusive a sentar no trono de Deus e a dominar as consciências e 

a fé e, em seu cérebro louco, a tratar o Espírito Santo como aluno.
158

  

 

 

Assim, não subsistem as explicações reducionistas que afirmam que Lutero era 

apoiador da nobreza contra os anabatistas camponeses. Não se tratava de Lutero sempre 

apoiar toda e qualquer nobreza, mas somente aquela que lhe era favorável, que era minoria. 

Percebemos que a ideologia luterana era que, uma vez que já havia o apoio do príncipe 

Frederico da Saxônia, deveria ser buscado o apoio do imperador Carlos V. Assim, a Igreja 

deveria se submeter ao poder secular, desde que estes adotassem a interpretação bíblica e a 

teologia luterana. Se os luteranos alcançassem a simpatia do imperador Carlos V, alcançariam 

o poder temporal, e usariam este para eliminar definitivamente o clero romano do Sacro-

Império Romano-Germânico. Portanto, é evidente que as pregações luteranas eram um projeto 

para a conquista do poder político. Por isso, ele passa a discorrer sobre várias passagens 

bíblicas para legitimar sua posição a favor da violência pelo rei, desde que o rei seja luterano: 

“Portanto, é certo e suficientemente esclarecido que é da vontade de Deus que a espada e o 

direito secular sejam usados para castigar os maus e proteger os piedosos” (Da autoridade 

secular, p. 83).  

No ano seguinte, isto é, em 1524, Lutero escreveu outro documento: Carta aos duques 

da Saxônia. O contexto principal desta fonte é a Guerra dos Camponeses, uma série de 

sublevações que começaram no século XVI. Esta, específica, teve início em junho de 1524, na 

margem sudeste da Floresta Negra, onde hoje é a fronteira da Alemanha com a Suíça.  
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 Martinho Lutero, Da autoridade secular, In: Martinho Lutero, Obras selecionadas, 1996, volume 6, p. 81. O 

texto original em alemão encontra-se preservado no volume 11 da edição de Weimar, entre as páginas 245 a 280.  
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A denominada Reforma Luterana foi, a princípio, um evento local urbano localizado 

em Wittenberg, paralelo a muitos outros, como as modificações de Zwínglio em Zurique, 

Calvino em Genebra e Müntzer em Allstedt. No ano de 1523, quando Müntzer tornou-se 

pregador da Igreja de São João em Allstedt, já era conhecido como crítico de Lutero e sua 

pregação em Wittenberg. Assim como Lutero, Müntzer também ampliava sua influência além 

da sua cidade. Ele chegou a obter o apoio de João Zeiss, representante do burgomestre de 

Allstedt, mas tinha como inimigos os príncipes que aderiram a Lutero e os que permaneciam 

fieis à Roma. As agitações da denominada Reforma Protestante eram também disputas 

político-ideológicas entre as cidades do Sacro-Império Romano-Germânico. O Conselho de 

cada cidade apoiava a pregação do pároco local reformador.  

Quando a notícia do discurso de Müntzer chegou até Lutero, este sentiu a necessidade 

de posicionar-se, e escreveu esta Carta aos príncipes da Saxônia para opor-se ao discurso de 

Müntzer. É evidente a disputa pelo apoio da nobreza que, no contexto de tais agitações, cada 

apoio a mais ou a menos de cada duque ou príncipe era fundamental para o sucesso ou não de 

cada empreitada político-teológico, e os reformadores sabiam disso e disputavam tais apoios 

por meio de suas eloquentes prédicas. Esta prédica de Lutero também foi respondida por 

Müntzer. Isso não significa que a fonte Carta aos príncipes da Saxônia tenha sido produzida 

exclusivamente por causa de Müntzer. Nela, Lutero não cita nome, mas refere-se ao “espírito 

revoltoso”
159

, que Ricardo Rieth
160

 afirma poder ser tanto Müntzer, como Karlstadt, como os 

profetas de Zwickau.  Lutero tentou persuadir os nobres que o ouviam a intervir na reforma de 

Müntzer em Allstedt:  

 

 

Minha condição de súdito me obriga a fazer também minha parte e pedir e 

alertá-los respeitosamente para que leve essa questão a sério, e que, por 

dever e obrigação de autoridade constituída, coíba essa tolice e se antecipe à 

rebelião. Pois vossas altezas sabem perfeitamente que seu poder e autoridade 

secular lhe foram confiados por Deus a fim de reservar a paz e castigar os 

perturbadores, como Paulo ensino em Romanos 13. Deus vai cobrá-lo e 

exigir prestação de contas sobre o uso permissionário e a seriedade da 

espada confiada. Nem perante o povo e o mundo seria desculpável que 

tolerassem e suportassem punhos rebeldes e atrevidos. [Carta aos príncipes 

da Saxônia, p. 290]. 
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Martinho Lutero, Carta aos príncipes da Saxônia. In: Martinho Lutero, Obras selecionadas, 1996, volume 6, 

p. 286. O texto original em alemão encontra-se preservado no volume 15 da edição de Weimar, entre as páginas 
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 Ricardo W. Reith. Da guerra contra os turcos.  In: Martinho Lutero, Obras selecionadas. São Leopoldo e 

Porto Alegre: Sinodal e Concórdia, 1996.   
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Ao longo do texto, Lutero discorre sobre a pregação de Müntzer, refutando-a ponto 

por ponto. Ao final, explica para os nobres que não devem intervir na pregação de Müntzer, 

por mais que Lutero a considere herética:  

 

 

Pois, como já disse, é preciso haver seitas e a palavra de Deus tem que estar 

em guerra e luta. Deixemos que os espíritos se enfrentem e lutem. Se em 

tudo isso alguns forem seduzidos, paciência; é o preço da guerra. Onde há 

luta e batalha, alguns têm de tombar e cair feridos. [Carta aos príncipes da 

Saxônia, p. 296]. 

 

 

Não devemos, com isso, ter a ingenuidade que Lutero pregava a tolerância com o 

pensamento diferente do seu. Basta uma criteriosa leitura do todo para constarmos que Lutero 

afirmou isso por ter a convicção de que, pelo debate, convenceria os reformadores de Allstedt 

de seus erros, e logo o debate encerraria. Assim, ele quer ganhar ainda mais a confiança dos 

nobres ao mostrar que poderia calar por meio do argumento quem lhes pregasse ameaça de 

subversão. Mas não toleraria jamais que Müntzer incitasse o povo à rebeldia:  

 

 

Entretanto se quiserem fazer algo mais que esgrimar com a palavra, se 

quiserem usar a violência, bater e quebrar, aí vossas altezas devem intervir, 

sejam eles ou nós, expulsá-los do território (...). Pois nós, que lidamos com a 

palavra de Deus, não devemos usar violência física. É a luta espiritual que 

arranca os corações e as almas do poder do diabo. [Carta aos príncipes da 

Saxônia, p. 296].  

 

 

No ano seguinte, isto é, em maio de 1525, o Conselho da cidade de Danzig (hoje é a 

cidade de Gdanks, na Polônia) dirigiu-se à Lutero, pedindo que lhes enviasse um pregador 

luterano. Em resposta, Lutero lhes enviou Miguel Hänlein , com a carta ao conselho da 

cidade de Danzig. Nesta carta, Lutero pede que o Conselho tome providências para que 

Miguel Hänlein sejam muito bem provido: “tomem providências para que ele seja bem e 

cristãmente provido”
161

. Um ponto de vista ideológico completamente diferente do que 

Conrad Grebel escreveu em sua carta para Müntzer. Portanto, para as cidades que adotavam a 
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 Martinho Lutero, Lutero à câmara de Danzig. In: Martinho Lutero, Obras selecionadas, 1996, volume 6, p. 
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Reforma luterana, era papel do Conselho sustentar seu clero. Uma nítida subordinação da 

Igreja ao poder temporal mais uma vez. Mais uma vez constatamos que a separação entre a 

Igreja e a esfera política não só não existia como não era desejada pela ideologia luterana. Em 

acordo, também, com a ideologia de Zwínglio, mas contrária aos anabatistas. Em seguida, 

Lutero recomenda que tomem cuidado para não acontecer lá o que estava acontecendo na 

região de Allstedt, e que se alguma mudança devesse acontecer, que fosse por iniciativa do 

Conselho da cidade, e não pelos homens comuns: 

 

 

Peço também, meus caros senhores e amigos, que tudo façam e suportem 

dentro do possível, para que haja paz entre os senhores, cuidando que não se 

insinuem entre os senhores quaisquer espíritos entusiásticos, gente esta que 

entre nós, ao norte, ocasiona grandes e deploráveis problemas, como os 

senhores certamente já tiveram notícia. Se houver algo a ser modificado ou 

quebrado, seja imagem ou o que for, que isso não suceda pelas mãos do 

homem comum, e, sim, pela autoridade ordinária do conselho, para que se 

comece, como em outros lugares, a desprezar a autoridade que Deus, afinal, 

deseja temida e respeitada. [Lutero à câmara de Danzig, p. 129]. 

 

 

No anexo, Lutero explica que a fé é uma lei espiritual, sobre a qual não é possível 

governar ou obrigar alguém:  

 

Por isso, é necessário manter o regime espiritual do Evangelho bem separado 

do regime secular exterior, evitando a todo custa confundi-los. O pregador 

deve administrar somente com a boca, deixando a cada qual sua vontade 

neste aspecto; quem o aceitar, que o faça; quem não o quiser, deixe-o. 

[Lutero à câmara de Danzig, p. 129].  

 

 

E então, Lutero passa a discorrer sobre o empréstimo a juros, e como o poder temporal 

deveria regulamentá-lo.  Na mesma época, maio de 1525, Lutero escreveu Exortação à paz. A 

Guerra dos Camponeses começaria um mês depois, e eles, possivelmente sob a liderança de 

Thomas Müntzer, antes da rebelião escreveram doze artigos, como já vimos, com 

reivindicações sociais argumentadas com passagens bíblicas. Ao tomar conhecimento de tais 

artigos, Lutero se viu compelido a posicionar-se, pois os argumentos bíblicos interviam em 

suas pregações reformistas. Lutero divulgou sua posição ainda em maio, antes do início da 

rebelião. Primeiro ele fez uma introdução, depois um pronunciamento aos príncipes e 
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senhores, depois um pronunciamento aos camponeses, depois refutou um por um dos Doze 

artigos, e depois concluiu com conselhos tanto para príncipes como para camponeses.  

Na primeira parte, falando aos príncipes, mais uma vez Lutero atacou o clero romano, 

responsabilizando-os pela revolta, pois, para Lutero, continuavam cegos e teimosos, não 

aceitando o Evangelho, ou seja, Lutero afirmara que a rebelião fora causada porque o clero 

romano ainda não tinha aceitado a pregação luterana. Apesar de sempre se posicionar contra a 

rebelião, Lutero não tirou a razão dos camponeses pela exploração que sofriam, como 

afirmaram os marxistas que leram o evento. E, além de acusar o clero romano, Lutero também 

acusava os nobres que continuavam fieis a Roma e contra as doutrinas luteranas:  

 

 

Vocês estão com a espada no pescoço, apesar de acharem que estão firmes 

na sela e que conseguirão derrubá-los. Ainda verão que esse sentimento de 

segurança e obstinado atrevimento vai lhes quebrar o pescoço. Eu avisei 

anteriormente inúmeras vezes que se precavessem das palavras do Salmo 

104: Ele lança o desprezo sobre os príncipes. Vocês estão pedindo isso e 

querem levar uma na cabeça. Aí todo aviso e admoestação são inúteis. 

[Lutero à câmara de Danzig, p. 129].  

 

 

O salmo 104 citado por Lutero fala sobre o castigo de Deus aos governantes 

opressores. Lutero interpretava alguns fatos de seu tempo como os sinais bíblicos dos tempos 

do fim. Então, ele advertia que os príncipes fieis a Roma seriam castigados por serem 

cúmplices da corrupção do clero. Assim, Lutero entendia que os eventos sociais 

contemporâneos eram castigos de Deus por causa da corrupção do clero romano, e teriam sido 

evitados se os príncipes dos territórios romanos tivessem se convertido à pregação luterana:  

 

 

Pois então, como vocês são a causa dessa ira de Deus, ela certamente lhes 

sobrevirá, a não ser que se emendem em tempo. Os sinais no céu e os 

milagres na terra visam a vocês, senhores, e não lhes anunciam nada de bom. 

Nada de bom lhes deverá acontecer. [Exortação à paz, p. 129].  

 

 

E Lutero enfatizava:  

 

 

Deus providencia as coisas tal forma que não se pode, não se quer, nem se 

deve tolerar indefinidamente sua prepotência. Vocês têm que mudar de 
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mentalidade e dar espaço à palavra de Deus. Se não o fizerem de modo 

amigável e voluntário, terão que fazê-lo sob a ação da violência e da 

destruição. Se não o fizerem esses camponeses, outros haverão de fazê-lo. 

[Exortação à paz, p. 309].  

 

 

Alguns príncipes leais a Roma afirmavam que tal situação de desordem social era 

culpa de Lutero, por isso, ele se defende:  

 

ensinei sem o menor alarde e que lutei bravamente contra a ideia da rebelião 

e que instei com muito empenho os súditos para obediência e respeito até 

para com as autoridades tirânicas e loucas. Portanto, essa rebelião não tem 

sua origem em mim. [Exortação à paz, p. 309].  

 

 

Lutero, portanto, concordava que os camponeses estavam sendo explorados. Mas, 

além de uma questão social, Lutero via nisso o castigo divino contra os príncipes que não se 

converteram ao luteranismo. Lutero acreditava que semelhante guerra não acontecia em 

Wittenberg, ou na Saxônia Eleitoral, porque seu príncipe o apoiava. Portanto, na sua leitura 

social, Lutero cria que os demais pregadores reformistas eram enviados por Deus para 

provocar a população contra seus dirigentes como castigo por não se converterem ao 

luteranismo:  

 

Talvez Deus queira castigar a vocês e permite que o diabo, através dos falsos 

profetas, agite o povo enfurecido contra vocês, e talvez queira que eu não 

possa barrá-los por mais tempo. [Exortação à paz, p. 310].  

 

 

Lutero afirmou que poderia usar a situação para se vingar dos príncipes que lhe 

perseguiam por suas novas doutrinas, mas não faria isso. Antes, pedia que os príncipes lessem 

tais sinais para ouvi-lo. Mais uma vez, portanto, notamos o desejo de Lutero de ser ouvido. 

Em outras palavras, a pregação de Lutero buscava obtenção de poder, e queria que os 

príncipes (poder civil) o legitimasse. Por isso, enfatiza que Deus iria usar a rebelião dos 

camponeses para castigar os príncipes se estes não se convertessem ao luteranismo.  

Logo após concluir a redação de Exortação à paz, durante sua viagem pela Turíngia, 

ao longo de 1525, Lutero começou a escrever-lhe um suplemento intitulado Contra as hordas 

salteadoras e assassinas dos camponeses. Lutero havia percebido que não adiantara escrever 



119 
 

Exortação à paz, pois a revolta começara.  Lutero então dirigiu-se a Rühel
162

, pois queria 

convencê-lo acerca da necessidade e da legitimidade de enfrentar os camponeses rebelados 

fazendo uso da força:  

 

 

Como negam (...) obediência de forma intencional e atrevida e se opõem a 

seus senhores, eles comprometeram corpo e alma, como costumam fazer os 

patifes e os safados infieis, mentirosos, perjuros e desobedientes; pelo que 

também Paulo sentencia sobre eles em Romanos 12: ‘Aquele que se opõe à 

autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si 

mesmo condenação’. Essa palavra, por fim, também atingirá os camponeses, 

pois Deus quer que haja fidelidade e cumprimento no dever. [Exortação à 

paz, p. 310].  

 

Lutero também condenou os camponeses por invadirem castelos: 

 

O segundo pecado é que promovem rebelião, assaltam e saqueiam 

escandalosamente conventos e castelos que não lhe pertencem, pelo que, 

como notórios assaltantes e assassinos, já merecem a morte duas vezes em 

corpo e alma. Se houver provas, qualquer rebelde já está proscrito por Deus 

e pelo imperador, de maneira que quem primeiro pode e quer exterminá-lo, 

age certo e faz bem. [Exortação à paz, p. 310].  

 

 

Neste escrito, Lutero usa o Novo Testamento para defender sua ideologia: “Ali está 

nosso Mestre Jesus Cristo que nos submeteu de corpo e alma ao imperador e ao direito 

secular” (Exortação à paz, p. 333), e Lutero cita várias passagens bíblicas, inclusive 1 Pedro 

2,13: “Sujeitai-vos a toda instituição humana” (Exortação à paz, p. 333). Então Lutero se 

propõe a instruir as autoridades, dizendo que estas têm o direito e o dever de condenar os 

camponeses: “É para isso que ela administra a espada e é servidora de Deus sobre aqueles que 

praticam o mal” (Exortação à paz, p. 334). Também instrui que as autoridades se lembrem 

que essa rebelião é castigo de Deus por causa dos pecados da nobreza fiel à Roma e então 

aconselha que as autoridades peçam ajuda a Deus contra o diabo, “pois aqui não estamos 

lutando apenas contra sangue e carne, mas contra malfeitores espirituais nos ares” (Exortação 

à paz, p. 334).  
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 Lutero recebeu várias críticas pelos seus escritos de maio de 1525, contra a Guerra dos Camponeses.  João 
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e fez alguns discursos de apologia, que estamos analisando. 
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A questão é levada tão a sério por Lutero que este afirma:  

 

 

Um príncipe e senhor (...) é representante de Deus e instrumento de sua ira, 

conforme Romanos 13.4, e que lhe foi confiada a espada para domínio de 

tais patifes. Assim, se não castigar, defender e cumprir seu mandato, estará 

pecando contra Deus, do mesmo modo como quando alguém, ao qual a 

espada não foi confiada, comete assassinato. Por isso, não há por que hesitar 

aqui. Não cabem também paciência e misericórdia. Aqui é hora de espada e 

de ira, e não hora de misericórdia. [Exortação à paz, p. 334].  

 

 

Pouco tempo depois, Lutero escreveu seu posicionamento contra os camponeses. Ele 

recebeu várias críticas contra seu posicionamento pela morte dos camponeses, e então 

escreveu sua apologia, defendendo que o camponês é pior que um assassino, pois incita as 

massas, fazendo com que muitas pessoas morram de uma vez. Então, escreveu para afirmar 

que os súditos têm a obrigação de apoiar seus senhores, bem como deve estar pronto para 

protegê-los: “Por isso cada qual tem o dever de proteger o seu cabeça, a autoridade, dando o 

seu apoio”
163

. E conclui: “Eu aqui tenho que dar força às consciências e justificar aqueles que 

lutam pela autoridade e a têm sob sua guarda, no sentido de que têm pleno direito para tal” 

(Exortação à paz, p. 338).  

No texto luterano para os camponeses, Carta aberta contra os camponeses, diante das 

críticas que ele recebeu pelos dois posicionamentos anteriores, em resposta à pressão de seus 

amigos de Mansfeld, no dia 17 de junho de 1525, em Wittenberg, ele se posicionou sobre tais 

críticas, discursando o conteúdo deste documento. Contrariando o que dissera aos duques da 

Saxônia, desta vez Lutero recomenda que 

 

 

deve-se admoestar aqueles que criticam meu livrinho para que calem a boca 

e se cuidem, pois certamente são rebeldes em seu coração. Aí se vê que 

ambos, os revoltosos e os que a eles se associam, estão condenados, e que 

Deus não aceita que se faça pouco caso disso; pelo contrário, rei e autoridade 

devem ser respeitados. Associam-se aos revoltosos todos aqueles que os 

                                                           
163

 Martinho Lutero, Posicionamento sobre o livrinho contra os camponeses. In: Martinho Lutero, Obras 

selecionadas, 1996, volume 6, p. 338. O texto original em alemão encontra-se preservado no volume 17 da 

edição de Weimar, entre as páginas 265 a 267. 



121 
 

apoiam, fazem eco a suas queixas, justificam e compadecem de quem Deus 

não se compadece, mas quer vê-los punidos e arruinados.
164

  

 

 

É deduzível o quanto os nobres se agradavam dos discursos de Lutero. E, muito 

provavelmente, Lutero sabia disso e o fazia propositalmente, a fim de alcançar seu apoio. 

Lutero tinha o apoio de Frederico, o príncipe da Saxônia eleitoral, mas fazia tais discursos 

tendo em vista obter o apoio dos príncipes dos demais territórios. Lutero desejou ampliar sua 

influência para além de Wittenberg. Sua estratégia era discursar favorável à nobreza em geral, 

ao mesmo em que alertava que os nobres que não se rendiam à sua pregação, mas 

permaneciam fieis a Roma, estavam sendo castigados por Deus por causa de tal obstinação. 

Por isso, a ideologia luterana, não era romper com a Cristandade, mas era se tornar servo dos 

nobres para que os nobres se tornassem luteranos em sua teologia. 

 

2.6. O conflito com os racionalistas 

 

A terceira ala da denominada reforma radical foi chamada de racionalista, e foi 

liderada por Andreas Karlstadt. Karlstadt, como apresentamos na introdução, recebeu o 

diploma de bacharel em humanidades pela universidade de Erfurt em 1502 e foi para 

Wittenberg, onde tornou-se doutor em Teologia em 1510 e, depois, na Itália, obteve também 

seu doutorado em direito canônico e civil em 1515, voltando para Wittenberg em cuja 

universidade tornara-se professor. Ao chegar, sentiu o impacto das mudanças que seu colega 

Lutero começara a implantar e passou a apoiá-las. Com o tempo, porém, passaram a discordar 

entre si sobre questões teológicas. Quando Lutero, em 1521, ficou exilado no castelo de 

Wartburgo, Karlstadt começou a implantar reformas radicais em Wittenberg, indo do seu 

próprio casamento (como exemplo de que sacerdotes deveriam se casar) à quebra de imagens 

nos templos. Nessa ocasião também conheceu Müntzer de passagem por Wittenberg. 

Essas mudanças obrigaram Lutero a deixar sua segurança e voltar para Wittenberg 

para restabelecer a ordem. Em 1523 Karlstadt deixou Wittenberg e assumiu a liderança da 

igreja de Orlamünde, mas teve que deixá-la quando então foi expulso no ano seguinte e 

passou a viver vagando pelo Sacro-Império até morrer de peste em 24 de dezembro de 1541 

deixando mais de 90 escritos teológicos impressos. Na sua radicalidade, Karlstadt rejeitou o 
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batismo infantil em seus escritos, mas, à semelhança de Müntzer, não temos conhecimento de 

que chegou a receber ou a praticar o rebatismo, daí o equívoco de quem o associa aos 

anabatistas. Se, num primeiro momento, não é possível associá-los do ponto de vista da ação 

prática (os anabatistas começaram em 21 de janeiro de 1525 quando Grebel, Manz e Blaurock 

de fato se rebatizaram e passaram a rebatizar os demais, enquanto Müntzer e Karlstadt não 

praticaram isso) num segundo momento também não é possível associá-los do ponto de vista 

das ideias defendidas, posto que as ideias estavam bem mais em desacordo do que em união. 

Apesar de Müntzer e Karlstadt, em comum com os anabatistas, também escreverem contra o 

batismo infantil, destoaram nos demais pontos, principalmente em suas propostas ideológicas. 

Quando estava em Wittenberg, Karlstadt escreveu uma carta em nome da comunidade 

de Orlamünde para a igreja de Allstedt. Nesta carta ele escreveu que “quando Josias recebeu o 

livro da Lei, ele fez um pacto com Deus para andar nos caminhos do Senhor” (Letter from the 

Community of Orlamünde to the People of Allstedt, p. 34), demonstrando, com isso, que 

aprovava a ideia de Cristandade. Josias era um rei aprovado por Deus. Portanto, para 

Karlstadt, nada impedia que um nobre fosse um bom cristão enquanto exercesse seu cargo de 

magistrado. E continuou: “E o povo obedeceu este pacto. Ou seja, o rei e o povo fez uma 

aliança com Deus de maneira semelhante” (Letter from the Community of Orlamünde to the 

People of Allstedt, p. 34). Portanto, os radicais Karlstadt e Müntzer, neste ponto, estavam em 

pleno acordo com os magisteriais Lutero e Zwínglio, contra os anabatistas. Müntzer e 

Karlstadt defendiam ideias revolucionárias para implantar mudanças significativas na 

Teologia e na liturgia, mas não romper os assuntos eclesiásticos do domínio do governo 

temporal.   

 

2.7. O conflito com os reformados ou calvinistas 

 

A denominada ala reformada da Reforma Protestante compreende as concepções 

teológicas de expoentes como Zwínglio, Calvino, Bucer e Knox, com destaque para Calvino. 

Os calvinistas, ou reformados, também tiveram atritos com os anabatistas.  

Calvino, mais novo que Lutero, foi o responsável pela denominada segunda geração 

da Reforma Protestante. Nasceu na França e estudou no Collège de Montaigu, mesma 

instituição onde se formaram Erasmo (1466-1536), Rabelais (1494-1553) e Loyola (1491-

1556), tornando-se mestre em humanidades aos 18 anos, em 1528. Depois, formou-se também 

em Direito. Todo seu trabalho como reformador foi como teólogo autodidata, já que não teve 
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formação nessa área.  Converteu-se ao protestantismo luterano entre 1533 e 1534, mas, como 

a França mantinha-se fiel à Igreja de Roma (pois ao contrário do Sacro-Império Romano-

Germânico, ela era um reino unificado na pessoa do imperador Francisco), Calvino mudou-se 

para a Suíça. Em 1536, na cidade de Basileia, Calvino publicou a primeira edição de sua mais 

famosa obra, Institutas ou A Instituição da Igreja Cristã. Depois, em 1536 Calvino mudou-se 

para Genebra
165

, cidade que lhe conferia autonomia para programar as reformas eclesiásticas 

que defendia, onde também consolidou o ramo do protestantismo que ficaria conhecido como 

Calvinismo. 

A respeito da Cristandade, portanto, Calvino e os reformados pensavam diferente dos 

anabatistas, pois eram favoráveis à manutenção dessa forma de governo. O próprio Calvino, 

ao abordar o assunto, começa fazendo-o motivado por criticar os anabatistas, já que afirma 

que, sobre a ordenação do poder temporal, havia “homens tão desatinados e bárbaros, que 

fazem todo o possível para destruir esta ordenação que Deus estabeleceu” (Poder civil, p. 

237). É interessante notarmos a preocupação que todos os reformadores tinham em combater 

a ideologia anabatista de acabar com a Cristandade. Por que todo esse medo da ideologia 

anabatista? Calvino julgava que os anabatistas eram, no mínimo, ingênuos de achar que o 

poder temporal era desnecessário para os que fossem verdadeiramente cristãos: “Os que sabem 

distinguir entre o corpo e a alma (...) compreenderão (...) que o reino espiritual de Cristo e o poder 

civil são coisas bem diferentes entre si” (Poder civil, p. 237). Calvino deixou claro que desejava a 

manutenção da Cristandade quando afirmou: “A finalidade do governo temporal é manter e 

conservar o culto divino externo, a doutrina e religião em sua pureza, o estado da Igreja em sua 

integridade” (Poder civil, p. 237).  

Isso nos faz inferir que Calvino, sobre o conceito de Cristandade, pensava da mesma 

maneira que Lutero e Müntzer: Os magistrados, ou o poder temporal, deveriam manter-se 

cristãos, e preservar a Igreja. Quando afirma que era papel do poder temporal preservar o 

culto e a religião em sua “pureza” quer, com isso, dizer o mesmo que Lutero: Não era para o 

poder político separar-se da religião, mas, antes, tornar-se protestante, adotar a teologia 

correta, “pura”. O problema não era o poder temporal e o poder espiritual juntos na 

Cristandade, mas, antes, a recusa do poder temporal em adotar a religião correta. Qual seria 

essa religião correta? Para Lutero, suas ideias; para Müntzer, as suas e, para Calvino, as suas. 
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O problema não era o conceito de Cristandade, o problema não era o poder espiritual 

misturar-se com o poder temporal, mas sim, misturar-se com a religião errada para eles, isto é, 

a romana ou a dos seus adversários. Assim, desde que os magistrados adotassem o 

luteranismo na Alemanha ou o calvinismo na Suíça, não haveria problema, para Lutero e 

Calvino, respectivamente, em manter a Cristandade. Ou seja, as alas da Reforma Protestante 

estavam de comum acordo com a ideia de manutenção da Cristandade, mas divergiam sobre 

qual teologia nova deveria orientar os magistrados. Mas, todos igualmente eram contrários à 

proposta sectária anabatista de fazer separação definitiva entre ambas esferas de poder. 

Assim, vamos percebendo, portanto, que o motivo da perseguição sofrida pelos anabatistas 

deu-se, também, por serem eles a única ala da Reforma Protestante a propor o fim da noção de 

Cristandade contra todos os demais reformadores.  

 

2.8. O conflito com os anglicanos 

 

No século XVI, a Grã-Bretanha de William Shakespeare estava dividida em dois 

reinos: o da Inglaterra, sob o regime dos Tudor, e a Escócia, cujos soberanos pertenciam à 

dinastia dos Stuart. Tal divisão foi responsável por duas reformas religiosas distintas: A da 

Escócia, sob a liderança de John Knox (1514-1572), influenciado pelos escritos calvinistas, e 

a da Inglaterra, sob a liderança teológica de Thomas Cranmer (1489-1556), influenciado pela 

leitura dos escritos de Lutero. Foi na Escócia de John Knox que surgiu, por exemplo, a Igreja 

Presbiteriana, conhecida hoje como a principal denominação protestante de vertente 

calvinista.  

 Antes da Reforma Protestante, a Inglaterra de Henrique VII (1486-1509) aliou-se à 

Espanha, contra a França. Para fortalecer tal aliança, Henrique VII propôs o casamento entre 

seu filho Artur, primogênito e herdeiro do trono, com a princesa espanhola Catarina de 

Aragão. No entanto, quatro meses depois, Artur faleceu e os pais de Catarina propuseram o 

casamento dela com o novo herdeiro do trono e irmão de Artur, Henrique, que se tornaria 

Henrique VIII. O problema é que o direito canônico, com base em uma interpretação de 

Levítico 20,21, proibia que alguém se casasse com a viúva de seu irmão e, para a 

concretização de tal projeto, foi necessário obter uma dispensa papal. 

Da união entre Henrique VIII e Catarina de Aragão, esperava-se o nascimento de um 

novo herdeiro para o trono. O casamento, que de fato ocorreu, mesmo contra o direito 

canônico, mas com uma dispensa papal extraordinária, foi caracterizado pela dificuldade de 
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gerar um herdeiro para o trono de Henrique VIII. Os bebês que nasciam, logo morriam. 

Henrique VIII e Catarina de Aragão, inclusive, viam nisso um castigo divino pelo casamento 

ilícito aos olhos da Igreja. Somente uma filha do casal sobreviveu, a futura rainha Maria 

Tudor. Henrique VIII então pediu que o papa anulasse seu matrimônio com Catarina, que o 

tornaria livre para um novo casamento. Conceder tal dispensa para Henrique VIII era um 

problema para o papa Clemente VII, não somente por ferir o direito canônico, mas porque 

Clemente VII dependia de favores e do apoio do imperador Carlos V, sobrinho de Catarina de 

Aragão que, entre outros, lutava contra os luteranos e anabatistas no Sacro-Império Romano-

Germânico. Por isso, Henrique VIII não viu outra opção se não o rompimento com o papa.  

Em 1534, porém, diante da recusa do papa em anular o casamento de Henrique VIII, 

ocorreu o rompimento definitivo entre Henrique VIII e Roma. O parlamento inglês 

promulgou leis proibindo o pagamento das anuidades e de outras contribuições a Roma, e 

declarou que o matrimônio de Henrique VIII com Catarina não era válido - 

consequentemente, Maria Tudor não era mais a herdeira do trono. Dessa forma, através do 

Ato de supremacia
166

 publicado em 3 de novembro de 1534, Henrique fundou a Igreja 

Anglicana numa demonstração de força de um absolutismo crescente que quer impor o 

próprio poder sobre todos os poderes feudais concorrentes ou inferiores. Nesse documento, 

ele não alterava a doutrina católico-romana, apenas rompia politicamente com Roma, dando 

ao imperador o título de chefe da Igreja da Inglaterra. Henrique VIII tornou-se cabeça da 

Igreja da Inglaterra e foi declarado traidor todo o que se atrevesse a dizer que o Rei era 

cismático ou herege. A Igreja da Inglaterra então confiscou todos os bens e imóveis da Igreja 

Católica, que passaram a ser do reino. Como reação, em 1536 Henrique VIII foi 

excomungado pelo papa, selando o rompimento e a Reforma Protestante também na 

Inglaterra. 

Dessa forma, por preocupações políticas, uma vez que havia a necessidade de um 

herdeiro para fortalecer a dinastia dos Tudors (considerando o recente fim do conflito entre as 

casas de Lancaster e York, os constantes casamentos de Henrique VIII motivados por sua 

preocupação em dar estabilidade e prestígio à recém-criada casa dos Tudor) restou a Henrique 

VIII pedir para Roma a anulação do seu matrimônio com Catarina, que o tornaria livre para 

um novo casamento. Pedidos ao papa de anulações de casamentos eram relativamente 

frequentes naquela época e o papa podia concedê-las por diversas razões. No caso específico 

de Henrique VIII, o que se argumentava era que, apesar da dispensa papal, o matrimônio de 
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Henrique VIII com a viúva de seu irmão não era lícito e, portanto, tinha sido sempre nulo. 

Porém, conceder tal dispensa para Henrique VIII era um problema para o papa, Clemente VII, 

não somente por ferir o direito canônico (e, consequentemente, admitir que o papa anterior 

que concedeu a dispensa para o casamento errara ou seu decreto não teve valor), mas porque 

Clemente VII dependia de favores e do apoio do imperador Carlos V - sobrinho de Catarina 

de Aragão – que, entre outros, lutava contra a expansão dos protestantes no Sacro-Império 

Romano-Germânico.  

Inicialmente não havia simpatia da parte de Henrique VIII para com os protestantes do 

continente. Inclusive, recebera do papa Leão X o título de defensor da fé por um trabalho 

composto contra Lutero, em que Henrique VIII defendia a permanência dos sete sacramentos, 

contra a proposta luterana de reduzi-los a apenas dois. Quem nutria simpatia pelos 

protestantes era seu chanceler, Tomas Cranmer, e havia muitos burgueses na Inglaterra que 

criam que era necessário reformar a igreja, pois viam em todos esses acontecimentos da corte 

uma grande oportunidade para fazê-lo. E burgueses da Inglaterra nutriam certa hostilidade 

pelo clero romano em função, entre outras, das annate, tributo que os ingleses pagavam a 

Roma e que, ironicamente, no século XIV, era revertido à França para financiar a guerra 

contra os próprios ingleses. Contra tal abuso, liam os escritos de Lutero traduzidos 

secretamente por William Tyndale (1494-1536).  

Uma vez anulado o casamento com Catarina de Aragão, Henrique VIII casou-se com 

Ana Bolena (1499-1536), que também não consegui um herdeiro, senão uma filha - Elizabeth 

Tudor, que posteriormente foi acusada de adultério e executada. Henrique VIII casou-se com 

Jane Seymour (1508-1537), que finalmente lhe deu um herdeiro, Eduardo Tudor (1537-1553), 

futuro Eduardo VI. Após a morte de Jane Seymour, Henrique VIII casou-se ainda com a 

luterana Ana de Cleves (1515-1557 - cunhada de Frederico, da Saxônia), com a conservadora 

Catarina Howard (1521-1542) e finalmente com Catarina Parr (1512-1548). Claro que todos 

esses casamentos tiveram suas articulações políticas. 

Quando se casou com Ana de Cleves, Henrique tentou inutilmente estabelecer uma 

aliança com os luteranos alemães, pois se sentia ameaçado por Carlos V. Por outro lado, o 

casamento com Catarina Howard trouxe um novo período de dificuldades para o partido 

reformista. Nesse período, Henrique VIII rompeu completamente com os luteranos e aliou-se 

a Carlos V para juntos invadirem a França. Desfeita a aliança, Henrique VIII casou-se com 

Catarina Parr, que também era partidária das reformas, o que permitiu aos ingleses 

simpatizantes das reformas tomarem novo fôlego. Por isso, durante esse período, as ideias 
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reformadoras foram-se posicionando na Inglaterra. Cranmer tinha apoiado William Tyndale 

traduzir a Bíblia para o inglês, e colocou um exemplar em cada igreja, onde todos pudessem 

lê-la. E os bispos passaram à redação dos Trinta e Nove Artigos, publicados no reinado de 

Elizabeth I, e base da doutrina anglicana até hoje. 

Ao analisarmos esse documento é preciso ler nas entrelinhas o não dito. Isto é, em 

nenhum momento há defesa semelhante àquelas feitas pelos anabatistas, como, por exemplo, 

de que deveria haver algum critério especial para um inglês se tornar membro de uma igreja, 

como o rebatismo após a idade adulta. Pelo contrário. O artigo 27, por exemplo, afirma que o 

batismo é um sinal que marca a diferença dos que são cristãos e dos que não são de maneira 

geral. Aqueles que recebem o batismo são automaticamente integrados à Igreja, 

independentemente da idade. 

 

 
O batismo não só é um sinal de profissão e marca de diferença, com que se 

distinguem os cristãos dos que o não são, mas também um sinal de 

regeneração ou nascimento novo, pelo qual, como por instrumento, os que 

recebem o batismo devidamente, são enxertados na Igreja; as promessas da 

remissão dos pecados, e da nossa adoção como filhos de Deus pelo Espírito 

Santo, são visivelmente marcadas e seladas, a fé é confirmada, e a graça 

aumentada por virtude da oração de Deus. O batismo das crianças deve 

conservar-se de qualquer modo na Igreja como sumamente conforme à 

instituição de Cristo.
167

 

  

 

Com isso, percebemos que a Igreja Anglicana, apesar de todas as mudanças que 

implantou na Inglaterra, manteve a ideologia da Cristandade. O artigo 37 afirma que o poder 

do magistrado estende-se a todos os homens e que todos devem obediência a ele. 

 

 

O poder do Magistrado Civil estende-se a todos os homens, tanto Clérigo 

como Leigos, em todas as coisas temporais; porém não tem autoridade 

alguma em coisa puramente espirituais. E temos por dever de todos os 

homens que professam o Evangelho o renderem obediência respeitosa à 

Autoridade Civil, que é regular e legitimamente constituída.
168
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Ao contrário do que pregava os anabatistas, não havia nenhum problema para o cristão 

exercer cargos do poder temporal. Até aqui, portanto, os anabatistas foram perseguidos por 

todos os demais reformadores por essa questão ideológica: Eram os únicos a desejarem o fim 

da relação típica da Cristandade entre o poder temporal e o poder espiritual. 

 

2.9. O conflito com os católicos romanos  

 

A reação católica no século XVI é constantemente vista como uma “Contrarreforma”, 

como uma resposta à Reforma Protestante. É necessário compreender que antes mesmo de 

Lutero já havia, dentro da igreja romana, um desejo de mudança.
169

 Martin Dreher, autor 

protestante, concorda, utilizando a expressão Reforma Católica (e não Contrarreforma), e 

afirma que as origens da Reforma Católica encontram-se na Espanha e são anteriores à 

Reforma de Lutero quando mostram peculiaridades inerentes à Espanha
170

. Quanto a isso, 

Gonzalez afirma que depois do protesto de Lutero, a Reforma Católica, ao mesmo tempo em 

que continuou o curso traçado anteriormente por Isabel, Cisneros e outros, dedicou-se 

também a refutar as doutrinas protestantes
171

. O motivo do conflito em si, isto é, a doutrina da 

justificação, é que tomou caminhos opostos, pois aquilo que o movimento católico inicial de 

renovação considerava a virtude a ser inculcada e desenvolvida parecia a Lutero ser 

exatamente a coisa que necessitava de Reforma
172

.  

Enquanto a Igreja Romana acreditava que o caminho para a renovação era o aumento 

da penitência, Lutero propusera a abolição dela para ser substituída exclusivamente pela fé. E 

o grande problema teológico da Cristandade, no período da Reforma, era o medo das pessoas 

em relação ao que elas experimentariam depois da morte física. Como alcançar o paraíso, isto 

é, a salvação das suas almas? Para a Igreja, além dos sacramentos, também por meio das 

indulgências. Para Lutero, somente pela fé, sem sacramentos e sem indulgência. Tal embate 

                                                                                                                                                                                     
Majesty the chief government, by which Titles we understand the minds of some slanderous folks to be 

offended; we give not to our Princes the ministering either of God's Word, or of the Sacraments, the which thing 

the Injunctions also lately set forth by Elizabeth our Queen do most plainly testify; but that only prerogative, 

which we see to have been given always to all godly”. The 39 articles of religion. 
169

 LINDBERG, Carter. As Reformas na Europa. São Leopoldo: Sinodal, 2001. P. 398. 
170

 DREHER, Martin N. A Crise e a Renovação da Igreja no período da Reforma. São Leopoldo: Sinodal, 2006. 

p. 118 
171

 GONZALEZ, Justo. E até os confins da Terra. São Paulo: Vida Nova, 1995. V. 6, p. 185.  
172

 LINDBERG, Op. Cit. P. 399. 



129 
 

levou à cisão definitiva entre católicos e protestantes, pois Lutero insistia na reforma teológica 

e os reformadores católicos romanos insistiam na renovação ética
173

.  

Se já havia o desejo interno de renovação, por que aconteceu a cisão? Os esforços de 

renovação eram muitos pequenos e tardios para evitar a Reforma.
174

 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), tornaram-se expressões da chamada Contrarreforma, ainda que estas duas 

últimas ordens (também foram criadas outras cinco no período) tenham tido menor 

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 

pobreza, castidade, obediência e obediência ao papa. 

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. Foi o papa Paulo IV 

quem promoveu uma lista completa de obras heréticas a serem proibidas universalmente em 

1559, recebendo da historiografia a denominação 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 nele, inclusive, que ao nome 

“Igreja” adicionou-se os termos “Católica” e “Romana”, como é conhecida até hoje. Tillich 

nos lembra do perigo do anacronismo ao projetarmos na Idade Média as características do 

catolicismo pós-Trento
175

. 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 Concílio de Trento. Após ele, o 

Concílio Vaticano II (1962-1965) revisou 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.  
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Ele foi convocado em meio a grandes problemas, como a doutrina conciliarista, que, 

como vimos, 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. 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.  

Dessa forma, sobre os anabatistas, como reagiu a Igreja Católica no Concílio de 

Trento? No artigo 861, cânone 5, ela posicionou-se afirmando que “se alguém disser que o 

batismo é facultativo, isto é, não necessário para a salvação, seja excomungado” (El 

sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, p. 91), e no artigo 869, Cânone 13, lemos, que  

 

 

Se alguém disser que não se podem contar entre os fiéis as crianças, depois 

de terem recebido o batismo, porque ainda não creem realmente e por isso, 

quando chegarem aos anos de discrição, devem ser rebatizadas (...) seja 

excomungado e se alguém disser que é melhor omitir o batismo às crianças 

com base somente na fé da Igreja até que elas possam crer por um ato de fé 

produzido por elas mesmas, seja excomungado. [El sacrosanto y ecuménico 

Concilio de Trento, p. 91]. 

 

 

Se entendemos que os anabatistas, motivados pelo imaginário sobre a pureza do 

Cristianismo Primitivo, desenvolveram práticas que tentaram purificar a Cristandade, 

entenderemos o motivo do confronto com a Igreja: Roma não partilhava do imaginário da 

necessidade de retornar à pureza do Cristianismo, mas justificava sua prática combativa das 

novas heresias pela representação do discurso dos Pais da Igreja. Em outras palavras, para 

Roma não havia uma desvirtualização ou corrupção teológica, mas sim, uma doutrina 

resultante da tradição da interpretação feita pelos teólogos do passado, como Agostinho (354-

430), Jerônimo (347-420), entre outros, na qual não havia nada de errado. Isso ficou claro na 

resposta do Concílio de Trento. A resposta não foi justificada somente no texto bíblico, mas 

muito mais nos escritos desses teólogos. 

Um dos pais da Igreja que sistematizou a doutrina do batismo, portanto, foi Santo 

Agostinho (354-430). Sobre ele, é preciso entender que, ao contrário do contexto do final da 

Idade Média, cuja preocupação maior era a morte na vida dos adultos, causadas pelas guerras, 

fomes e peste, há que se lembrar que Agostinho escreveu em um período de elevada 
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mortalidade infantil de recém-nascidos, que o preocupou grandemente. A preocupação com o 

que aconteceria após a morte, em Agostinho, foi para aquelas pessoas que morriam ainda na 

infância. Sua preocupação maior residia no fato do seu pensamento de que uma criança já 

nasce possuidora do pecado original (Rm 5,12). Considerando o grande nível de crianças que 

naquele período morriam após o nascimento, e que tais crianças estavam amaldiçoadas desde 

o nascimento pelo pecado original, para Agostinho ela necessitava receber o batismo para a 

salvação o mais rápido possível.  

Como a Igreja resolveu, então, a questão da fé para a prévia regeneração, levantada 

pelos anabatistas? Segundo Agostinho, a fé dos pais é um substituto para que a graça de Deus 

seja operada nas crianças. Segundo ele, se no mar Vermelho pereceram os egípcios, inimigos 

do povo de Deus, nas águas do batismo, vermelhas pelo sangue de Cristo, que brota do seu 

lado juntamente com a água, são perdoados os pecados. O batismo estava para o Novo 

Testamento e a nova aliança cristã como a circuncisão estava para o Antigo Testamento e o 

antigo pacto. 

Explica ainda Goedert que em Agostinho, surgiu a necessidade do batismo para a 

salvação e o rito se tornou um sacramento, pois a Igreja acreditou que ele pode libertar a 

pessoa do pecado original
176

. Portanto, para a Igreja Católica tridentina, teologicamente 

baseada em Agostinho, não houve problema teológico algum. O batismo, uma vez que é um 

sacramento, pode conferir graça salvadora. Como vimos no documento tridentino, 

excomungado seria quem a isso negasse. Também teologicamente baseada em Agostinho, a 

Igreja resolveu a questão da regeneração: Com base na fé dos pais, a criança poderia (e 

deveria) receber o batismo. Por isso, como vimos no documento, deveriam ser excomungados 

quem pregasse que uma criança não deveria ser batizada, ou que rebatizasse um adulto.   

Portanto, de um lado, encontramos os anabatistas que, motivados pelo imaginário de 

um Cristianismo Primitivo puro e perfeito, preocuparam em, por meio do retorno à Bíblia, 

reformar uma Cristandade corrompida. Nesta empreitada, promoveram uma releitura da 

doutrina do rito do batismo onde propuseram uma modificação na sua forma e propósito. 

Uma vez administrado exclusivamente para adultos como ingresso na Igreja, não haveria 

necessidade do conceito de Cristandade. Com base na interpretação que fizeram do texto 

bíblico, entenderam que somente adultos regenerados poderiam recebê-lo. De outro lado, 

encontramos os católicos romanos, baseados na tradição dos chamados Pais da Igreja, 
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precisando combater as novas heresias, convocando para isso o Concílio de Trento, o qual 

refutou também a heresia anabatista e afirmou a Cristandade ao afirmar o poder papal.  

 

2.10. Compreendendo o conflito 

 

Uma vez que identificamos o conflito, nos resta tentarmos compreender o porquê. 

Partindo do pressuposto já apresentado, isto é, da insuficiência das explicações 

especificamente econômicas ou teológicas, tentaremos entender que o conflito entre os 

anabatistas e os demais reformadores se deu, em primeiro lugar, por causado conflito de 

interesse ideológico divergente entre eles. Cada qual desejava para si uma relação diferente 

com o poder secular. Os anabatistas, por um lado, desejavam o fim da ideia de Cristandade, 

separando as atribuições entre os poderes. Considerando que não eram pobres marginalizados, 

sabemos que a motivação para defender tal ponto não era o desejo de melhoria econômica. 

Por um lado, é inegável a motivação religiosa neste ponto, pois queriam a separação para 

terem mais autonomia para suas prédicas e práticas. Isso, por outro lado, não exclui que 

desejavam o poder micro, isto é, de controlar a própria comunidade sem intervenção externa, 

que seria o poder temporal. 

 Assim, podemos perceber a singularidade da proposta ideológica anabatista uma vez 

que foram os únicos a proporem o fim da Cristandade. Müntzer e Lutero, como vimos, tinham 

a mesma concepção, isto é, de que a Cristandade deveria permanecer, mas cada qual queria 

que a nobreza local adotasse a sua doutrina. No caso dos anglicanos, a Cristandade 

permaneceu, inclusive ao máximo da ideia, pois o rei se tornou também o dirigente da Igreja. 

A Cristandade também permaneceu entre os reformados e os romanos, os quais tentaram 

manter a situação social anterior aos movimentos reformistas daquele período.  

Muita agitação a ação anabatista causou na Europa ao longo do século XVI posto que 

todos os líderes de todas as alas da Reforma Protestante (luteranos, reformados, anglicanos, 

espiritualistas e racionalistas) e romanos escreveram contra eles. A quantidade de fontes 

demonstra que a ideologia anabatista foi, de fato, uma séria ameaça ao fim da Cristandade no 

século XVI. Todos os reformadores estavam de acordo com a manutenção da Cristandade e a 

disputa se dava no âmbito de qual ala estava certa e, portanto, qual ala reformista os nobres 

deveriam escolher para manter a sociedade corretamente cristã. Somente os anabatistas 

destoaram. Quando propuseram que as pessoas deveriam ser rebatizadas na idade adulta 

estavam, com isso, propondo que a Igreja deveria ter uma formação autônoma da sociedade. 
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Para os anabatistas, motivados por questões religiosas, nem todo mundo que nascia no Sacro-

Império ou na Suíça ou na Morávia, por exemplo, deveria ser automaticamente admitido 

como cristão e imediatamente batizado. Foram os únicos, portanto, que defendiam essa 

separação social. E pagaram o preço por essa ideia. Já as outras alas, por uma motivação tanto 

religiosa como política, desejavam manter a união entre aspectos eclesiásticos e políticos, 

pois, entre outras coisas, sabiam que dependiam do apoio da nobreza para a sobrevivência do 

grupo.  
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3. A SEGUNDA PROPOSTA IDEOLÓGICA ANABATISTA 

 

Mesmo sendo acusados falsamente e difamados, podem alegrar-se 

em seus corações. Não temam a dor nem a morte. Dou graças e 

louvo o meu Senhor e salvador pelo privilégio de me oferecer como 

sacrifício, porque para mim o morrer é lucro. 

Hans de Stotzingen 

 

 A Idade Média, principalmente na sua segunda metade, foi o período da cavalaria, 

instituição idealizada pela coragem, amor cortês, lealdade e outras virtudes cristãs inculcadas 

pela Igreja. De origem nobre, o cavaleiro medieval era, sobretudo, um perito na arte da 

guerra, trinado para combates, uso de armaduras, espadas e escudos, além de defender a 

Igreja, a Cristandade e indefesos, dentro de uma sociedade cuja mentalidade via o mundo 

como um lugar de eterno combate entre o bem e o mal. Essa instituição, como todas as outras, 

foi sofrendo transformações ao longo do tempo, mas o imaginário da guerra justa como uma 

ação cristã ainda permeava o século da Reforma Protestante. 

 Desde os maiores príncipes até o último conde, nos séculos XV e XVI europeu, 

praticamente todos os nobres estavam empenhados na dupla tarefa militar de consolidar o seu 

poder interno e protegê-lo das tentativas de usurpação externa que sofriam constantemente. 

No século XVI, especificamente, além dos grandes senhores, havia também um grande 

número de pequenos fidalgos, conhecidos como cavaleiros imperiais, que tinham sido as 

maiores vítimas da crise agrária do século XIV. Senhores de pequenas propriedades 

dominadas pelos seus castelos ancestrais e sobrecarregados por grande quantidade de orgulho 

igualmente ancestral, só conseguiam sobreviver cedendo a sua independência e pondo-se ao 

serviço dos príncipes, ou praticando a pilhagem. Eram treinados para a guerra e chefes de 

bandos constituídos muitas vezes por soldados profissionais. Dessa forma, a guerra fazia parte 

do cotidiano da nobreza naquele período.  

 Nesse contexto, entra em cena a política do Sacro-Império Romano-Germânico, pois 

mesmo sem a Reforma Protestante, os problemas do império de Carlos V já eram enormes, 

pois estava sempre envolvido em muitas ações militares. A extensão do território que estava 

sob seu domínio era suficiente para despertar a hostilidade dos outros monarcas, 

especialmente do rei Francisco I da França (1494-1547), um Valois, que desde 1515 tornara-



135 
 

se soberano de um reino já consolidado, independente e suficientemente forte para enfrentar o 

crescimento de Carlos V, que era visto como uma ameaça aos seus interesses.  

 Quando Carlos V subiu ao trono do Sacro-Império Romano-Germânico em 1519, 

quatro anos após Francisco I ser corado na França, o seu poder sobre a Itália do sul estava 

garantido, mas no norte da Itália os franceses tinham logrado maior êxito. Milão era 

tecnicamente um feudo do Sacro-Império, assim como o ducado alpino de Sabóia, que 

lançava franceses e Habsburgos uns contra os outros para manter a sua precária 

independência, ameaçada pela política agressiva da Confederação Suíça. O conflito entre 

Carlos V e Francisco I por essas terras durou até 1529. 

 Por outro lado, na Alsácia e na Lorena, os interesses imperiais e os dos franceses havia 

séculos que se chocavam, uma situação só agravada pela tentativa por parte da Borgonha para 

recriar o antigo Reino do Meio e pelo direito dos Habsburgos a essa ambição. Em tudo isso 

havia suficiente matéria para guerra e suficiente causa para Francisco I se sentir cercado e 

frustrado. A rivalidade pessoal tornou o conflito inevitável: Os quarenta anos depois de 1519 

foram dominados pela luta dos Habsburgos com os Valois, um período de guerra que só 

terminou com a paz de Cateau-Cambrésis, em 1559. 

 Dessa forma, em 1520, Carlos V e Francisco I manobraram diplomaticamente, cada 

um procurando em particular obter a aliança ou a neutralidade da Inglaterra. No verão de 

1520, Henrique VIII da Inglaterra e Francisco I da França demonstraram a sua inabalável 

amizade no encontro do Field of Cloth of Gold, perto de Calais, mas, mesmo antes disso, 

Carlos V chegara a um acordo com Wolsey, ministro de Henrique, em Gravelines. Mais tarde, 

em 1521, Wolsey negociou o tratado de Windsor, uma aliança com os Habsburgos. A antiga 

hostilidade para com a França, os laços econômicos do comércio de tecido e a política papal 

garantiu o alinhamento da Inglaterra com Carlos V nesse período.  

 Além dos conflitos internos no âmbito da Cristandade, Carlos V foi desafiado também 

pela formidável força dos turcos. Com efeito, tinha três razões para combatê-los. Em primeiro 

lugar, os reinos de Aragão e da Península Itálica faziam dele um príncipe do Mediterrâneo, 

herdeiro dos impérios comerciais da Catalunha e de Gênova. Durante toda a sua vida, Carlos 

V dependeu muito de Gênova para obter barcos e dinheiro, e por isso esforçou-se para manter 

boas relações com a sua nobreza local. Depois da conquista de Rodes em 1522, o império 

otomano lançou-se em frente pelas vias marítimas. Aliados aos piratas muçulmanos da costa 

da Barbária, de Tânger a Tunes, acabou discutindo o controle do Mediterrâneo com a 

Espanha. Dessa forma, Carlos V deveria combater os turcos para evitar que eles novamente 
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conquistassem a Espanha pelo Mediterrâneo. O segundo motivo estava nas terras mais 

orientais: Depois do colapso da dinastia Jagiellon na Hungria e na Boêmia em 1526, os 

Habsburgo, na pessoa do irmão de Carlos, Fernando, tinham herdado direitos a essas terras, 

pelas quais tinham lutado face ao avanço vitorioso do sultão sobre a Europa cristã, rio 

Danúbio acima. Carlos V, como Habsburgo, também não poderia deixar os turcos invadirem 

aquelas terras. Em terceiro lugar, a posição de Carlos como chefe da cristandade obrigaria a 

chamar sua atenção para o problema do poderoso infiel. Era tarefa do imperador do Sacro-

Império Romano-Germânico defender a Cristandade. Durante toda a sua vida, Carlos V nunca 

perdeu de vista essa missão e esse perigo, sonhando com cruzadas e, em termos mais práticos, 

tentando repelir o avanço do sultão.  

 Com a promessa de glória eterna aos que morressem em combate, os muçulmanos 

conseguiram organizar exércitos que levaram a doutrina do seu fundador, Maomé, e o 

respectivo domínio político, a uma vasta região do mundo, originando daí o Império 

Otomano. Esse nome é denominado de Otman I (1258-1324), chefe muçulmano que unificou 

as tribos da Anatólia que conquistaram partes do então Império Bizantino, que era o território 

da Igreja Ortodoxa, surgida no Cisma do Oriente no século XI. Em 1453, os otomanos 

conquistaram Constantinopla, que passou a se chamar Istambul, tornando-se capital do 

império, consolidando a supremacia dos muçulmanos sobre os cristãos ortodoxos naquela 

região. Com isso, o Império Otomano passou também a controlar as rotas comerciais para o 

Oriente, o que levou ao seu apogeu econômico enquanto forçava navegantes como Cristóvão 

Colombo (1451-1506) a tentar encontrar rotas alternativas para as Índias. No século XVI, 

Selim I, o Cruel (1467-1520, sultão desde 1512) conquistou o Egito e foi nomeado califa no 

mesmo ano que Lutero publicou suas 95 teses. Em 1520, com a sua morte, seu filho Solimão 

II, o Magnífico (1494-1566) continuou o expansionismo de seu pai, conquistando a Hungria 

em 1526, incendiando Budapeste e controlando um território que se estendia até ás margens 

do rio Danúbio. O próximo passo, então, seria conquistar Viena. 

 A ameaça de invasão muçulmana no sudeste europeu, curiosamente, foi muito 

importante para o sucesso da Reforma Protestante na Europa central. Carlos V havia 

condenado Lutero em Worms, em 1521, mas não podia agir contra ele porque precisava do 

apoio dos príncipes da Saxônia na defesa da Cristandade contra os turcos. Com isso, em 1555 

os príncipes conseguiram a Paz de Augsburgo, que dava a cada principado a liberdade de 

escolher qual convicção religiosa adotar. Essa situação foi diferente da península ibérica. Lá 

os muçulmanos dominaram desde o século VIII, sendo expulsos definitivamente pelos reis 
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católicos Fernando e Isabel em 1492, o que ajudou a unificar a Espanha sob o catolicismo, 

impedindo a penetração efetiva das ideias protestantes naquele território.  

 Diante dessa situação, em 1526, o marquês Fernando da Áustria, irmão de Carlos V e 

herdeiro do trono, enviou uma embaixada a Constantinopla, oferecendo paz aos turcos. Em 

abril de 1526 os exércitos de Solimão, partindo de Belgrado, destruíram as forças húngaras na 

planície de Mohács. O jovem Luís (1506-1526), último representante da dinastia Jagiellon da 

Boêmia e da Hungria, morreu na batalha. Os turcos vitoriosos ocuparam toda a Hungria e 

prepararam-se para o seu próximo avanço pela Europa central. O perigo era eminente, embora 

de momento Solimão tivesse retirado para os Balcãs. Os problemas no outro extremo do seu 

império, na Ásia Menor e na fronteira com a Pérsia, obrigavam-no a adiar, de momento, o fim 

da investida contra a Cristandade. Mas Carlos considerava agora o leste como mais uma 

chamada ao seu tempo e aos seus recursos. Em 1529 Solimão voltou à guerra, devastou a 

Hungria e seguiu às portas de Viena. No verão de 1529 os turcos avançaram Danúbio acima e 

em setembro investiam contra Viena. Depois de três semanas, Solimão decidiu desistir, pois 

no meio de outubro não era época para se ficar no meio da neve e das tempestades que se 

juntavam ao prazer das induções do Danúbio. No fim de 1529 tornou-se evidente que Carlos 

V, vencedor da França, senhor da Itália e do papa e, de momento, livre de preocupações com 

os trucos, se voltaria para o Sacro-Império para tratar com os descontentamentos de religião e 

política. Mas os oito anos durante os quais o império não vira o imperador tinham deixado a 

sua marca através do avanço protestante que dividia ainda mais o poder nunca centralizado 

naquele território. 

 Se o imperador parecia estar situado no pináculo do poder, os protestantes estavam 

nitidamente mal preparados para o enfrentarem. O Colóquio de Marburgo separou os 

luteranos e zwinglianos definitivamente. Durante 1529, Filipe de Hesse (1504-1567) tentou 

em vão criar uma sólida frente ante a crise que se aproximava. Todos os seus esforços no 

sentido de unir os saxões, os alemães do sul, os suíços e os maiores inimigos dos Habsburgos 

no estrangeiro fracassaram por um lado ante o desacordo teológico e por outro ante a 

relutância conservadora da Saxônia e de Nuremberg em encarar uma ação política contra o 

imperador.  

 Em 1530, o problema do Islã, complicado pela reivindicação dos Habsburgos sobre a 

Hungria, ofuscava mesmo o problema dos luteranos. Para Carlos, e para os outros, o perigo 

turco surgia como a mais destacada questão do dia e era necessário apoio unido do império 

para enfrentá-lo. Embora em 1529 o sultão tivesse retirado o seu exército de Viena, nada o 
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impedia de regressar. E o medo dos trucos baseava-se não só nos seus indubitáveis sucessos, 

mas também no conhecimento da sua notável organização. Os turcos otomanos não 

procuravam deslocar ou erradicar os povos que conquistavam, mas constituíam-se como uma 

camada senhorial de feudais donos de terras que se impunha às raças subjugadas.  

 Diante da resposta negativa que recebera, e do sítio a Viena em 1529, Carlos V 

convocou a dieta de Augsburgo, em 1530, para conseguir aliança com os príncipes luteranos. 

Estes, aproveitando a situação propícia, apresentaram a Confissão de Augsburgo, que unificou 

o luteranismo e contribuiu consideravelmente para sua sobrevivência. Enquanto isso, Solimão 

II dizimou o exército de Fernando em Budapeste, mas não conseguiu avançar sobre Viena. 

Em 1541, os turcos sitiaram novamente Viena, inclusive com o apoio do rei da França, mas 

novamente não tiveram sucesso. Dessa forma, o clima na Europa Central era de temor pela 

ameaça de Solimão, sendo necessário, para isso, convocar exércitos em sua defesa do 

território da Cristandade.  

 Ao longo da Idade Média, a nobreza era o grupo responsável pelas batalhas e, para 

isso, usavam cavalos, armaduras e espadas nas guerras, recebendo terras como pagamento 

pelo serviço prestado. Eram isentos de impostos, viviam em castelos e tinham o direito de 

possuir armas, cavalos e exércitos, formados muitas vezes por mercenários. No século XVI 

havia muita responsabilidade para os cavaleiros medievais: Precisavam defender a 

Cristandade da ameaça turca, defender seus territórios de guerras internas, conter a expansão 

do protestantismo e acalmar as agitações sociais, principalmente os levantes camponeses. 

Diante de todo esse cenário os reformadores se manifestaram, expondo suas opiniões a 

respeito do uso da violência e da participação dos cristãos nas batalhas.  

 Nesse ponto encontramos a segunda proposta ideológica anabatista: Eles eram 

pacifistas e, por isso, foram os únicos dos reformadores a se recusarem a pegar em armas e a 

lutar, inclusive contra os muçulmanos. Veremos a posição das alas da Reforma e, em seguida, 

a resposta anabatista, que foi responsável também por causar sua perseguição. Até aqui, 

portanto, vemos porque o tema aparece tanto nas fontes: Além de haver muitas batalhas em 

curso, a mentalidade bélica da cavalaria medieval estava presente entre aqueles seguidores do 

anabatismo.  

 Um exemplo disso é que em 1529, um anabatista de 14 anos foi executado pela espada 

em Gmuend. Pouco tempo antes de ser executado, um conde chegou à cavalo e tentou 
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inutilmente dissuadi-lo
177

. Por que um conde tentaria dissuadir um jovem de 14 anos de ser 

morto por sua fé anabatista? Se o conde estivesse apenas fazendo o seu papel de cavaleiro e 

tentando dissuadir um jovem por sua inexperiência, por que somente este jovem foi 

interceptado, e as fontes não relatam outros casos de cavaleiros interceptando outros jovens a 

caminho do martírio? Pode ser que coincidiu do cavaleiro em questão ter tido compaixão 

deste jovem por acaso, mas também não é pouco provável que se tratasse de um jovem órfão, 

daí o seu pai não ser relatado, mas possuir alguma ligação com a nobreza. Até porque, a fonte 

fez questão de informar que o conde chegou à cavalo. Por que a fonte daria tal informação 

precisa se ela fosse irrelevante? A fonte quis demonstrar a interferência de um cavaleiro, ou 

seja, a intervenção de um nobre. A motivação do autor, provavelmente, foi demonstrar a 

sinceridade daquele jovem em rejeitar a vida de nobre preferindo morrer martirizado por sua 

fé, o que agora nos informa a proximidade do movimento com a nobreza, o que teria 

justificado tanto debate teológico acerca do uso da espada. Se os anabatistas não tivessem 

nenhuma ligação com a nobreza e a cavalaria, não faria nenhum sentido discutirem se o 

verdadeiro cristão poderia pegar em armas, usar a espada e defender a Cristandade em guerra 

contra os turcos.  

 

3.1. Os católicos romanos 

 

 Ao longo de sua história, não poucas vezes, a religião cristã assumiu um caráter 

bélico. Se na Antiguidade o cristianismo era perseguido, na Idade Média, institucionalizado, 

passou a ser, muitas vezes, perseguidor. Essa característica medieval decorria da visão 

dualista do mundo, que via nos acontecimentos terrenos características da eterna luta 

espiritual entre o bem e o mal. Nas palavras de Jesus, “quem não é por mim é contra mim” 

(Mt 12,30). Por isso, o clero constantemente convocava os cristãos para a batalha, e isso se 

deu, entre outros motivos, por causa da ameaça muçulmana, oriunda da religião fundada por 

Maomé (570-632) na Idade Média. A vida cotidiana colocava sob o fiel as antíteses vida e 

morte, saúde e doença, amor e traição, dia e noite, luz e trevas, obediência e revolta, etc. 

 É fato para o clero que Cristo, o fundador da religião, pregara o pacifismo, como a 

instrução no sermão do monte de dar a outra face a quem o tivesse agredido: “se alguém te 

bater na face direita, oferece-lhe também a outra” (Mt 5,39), mas a síntese teológica medieval 
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 “A ring was then drawn on the spot, as is customarily done at executions, with the sword. As this lad stood in 

the ring, to be beheaded, a count rode up to him into the ring, and thus addressed him, "My dear child, desist 

from this error, and I will give you a prebend, and always keep you with me.”. Martyr’s Mirror, p. 433. 
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via que essa realidade só poderia ser alcançada com a implantação de uma unidade cristã pela 

força. Afinal, o mesmo Jesus que ensinou a dar a outra face não fez isso quando foi agredido: 

“um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus (...). Jesus lhe respondeu (...) se 

falei o que é correto, por que me agrides?” (Jo 18,23). Logo, se alguém se opunha à Igreja, 

como pagãos (aqueles que ainda não tinham sido evangelizados), hereges (questionadores que 

pregavam doutrinas diferentes da oficial), cismáticos (os ortodoxos), judeus ou infieis 

(muçulmanos), deveriam ser convencidos ou eliminados, pois eram uma ameaça a essa 

unidade. Dessa forma, todo cristão deveria ser um militante de Cristo. 

 Apesar de hoje parecer um argumento fraco, para aquela época era legítimo. Isso não 

pode ser visto através do moderno conceito de charlatanismo ou uma manipulação das massas 

simples por parte da Igreja para atender aos seus interesses, pois, dado o contexto em que 

estava inserido, o clero via sinceramente aqueles adversários como manifestações do mal a 

serem aniquiladas. Projetar neles o contemporâneo charlatanismo é incorrer em anacronismo. 

Justificava-se, assim, o uso da força para a eliminação de toda ameaça contra a Cristandade. O 

diferente deveria ser obrigado a aceitar a salvação mesmo contra a sua vontade, afinal, 

acreditavam que era para o seu próprio bem. Inclusive, no século XVI, a força deveria ser 

usada contra os cismáticos protestantes para forçá-los a retornarem. A guerra, portanto, era 

uma necessária pré-condição para a paz. 

 As Cruzadas, entre os séculos XI a XIII, ficaram registradas como o principal embate 

entre as duas grandes religiões, e deve ser entendida nessa perspectiva. Em 1095, quando o 

papa Urbano II, que liderou a Igreja entre 1088 a 1099, proclamou o sermão que deu origem 

ao movimento militar que visava libertar a cidade sagrada de Jerusalém do domínio político 

dos muçulmanos, afirmou que era uma Guerra Santa para eliminar o mal que ameaçava a 

unidade cristã no mundo. O clero, diante de uma situação assim, tinha a responsabilidade de 

batalhar em oração contra as potestades espirituais (Ef 6,11-20), aspecto colocado em 

evidência pela ordem de Cluny e que levou ao surgimento das ordens militares religiosas 

como a ordem São João de Jerusalém (os hospitalários), a ordem dos Pobres Cavaleiros de 

Cristo e do Templo de Salomão (os templários), entre outros. No século XVI, a Companhia de 

Jesus, fundada pelo espanhol Inácio de Loyola (1491-1556), conhecida como ordem dos 

Jesuítas, acabou incorporando características militares como a obediência total ao papa, 

através de um voto extra que era feito, ficando, por isso, conhecidos como “soldados do 

papa”, ainda que não pegassem em armas como as ordens supracitadas. 
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  Esse caráter bélico, portanto, ainda era uma característica forte da Igreja no século 

XVI, quando a Cristandade passara a conviver com a ameaça de uma eminente invasão 

muçulmana vinda do império turco. Nesse contexto houve, ainda, o aumento do poder de 

fogo, que acompanhava as transformações da época. Novas descobertas na metalurgia, 

associadas ao avanço tecnológico, além de proporcionar a invenção da imprensa e promover 

novas cunhagens de moedas, tiveram também aplicação militar, como a invenção de canhões 

mais seguros feitos de ferro e chumbo, que não se despedaçavam como os canhões de pedra e 

bronze utilizados na Guerra dos Cem Anos (1337-1453). 

 Santo Agostinho interpretara que se a disciplina cristã condenasse todas as guerras, 

João Batista teria aconselhado aos soldados que foram a ele para informar-se a cerca do que 

deviam fazer para sua salvação, que lançassem fora suas armas, que renunciassem o ofício de 

soldados e empreendessem outra vocação. São Bernardo (1091-1153), por exemplo, afirmara 

que o cavaleiro cristão é ministro de Deus para vingar sobre os maus e defender a virtude dos 

bons, pois a morte que se dá ou recebe por amor de Cristo, longe de ser criminosa, é digna de 

muita glória. Uma oração composta por Florus de Lyon por volta do século IX afirmava que 

quem resistisse com coração às armas dos adversários ganharia os bens resplandecentes do 

reino eterno.  

 Em 19 de março de 1513, Giovanni di Lorenzo de Medici foi eleito papa Leão X, com 

37 anos de idade, enquanto estava em curso o V Concílio de Latrão (1512-1517), que colocou 

fim à ameaça cismática do Concílio de Pisa (1511-1512). Diante da eminente ameaça de 

Selim I, Leão X convocou, sem sucesso, uma cruzada dos cristãos contra os muçulmanos 

estacionados no sudeste, sendo que o Sacro-Império Romano-Germânico e a França 

ofereceriam os soldados, enquanto Inglaterra, Espanha e Portugal ofereceriam a frota. A 

situação é claramente vista através da resolução do concílio. Nos cânones da sessão 8, de 19 

de dezembro de 1513, lemos: 

 

Esperamos que, pela graça do Pai das luzes, consigamos a santa e necessária 

expedição contra a ameaça dos infiéis, para que possamos alcançar a paz 

quando tiverem sido liquidados, levando segurança a toda cristandade. 

Depois disso, esperamos de todo nosso coração encontrarmos a paz e a união 

dentro do povo cristão, principalmente entre os reis e os príncipes. Dessa 

forma, com força suficiente para esmagar a fúria daqueles povos, não 

teremos mais perdas de cristãos causadas pelos governantes selvagens dos 

muçulmanos ou outros infieis. 
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 Nos cânones da sessão 12, de 16 de março de 1517, temos as palavras do próprio papa 

Leão X: 

Nosso objetivo também é esmagar os muçulmanos e outros infieis presentes 

nas regiões leste e sul. Eles desprezam o verdadeiro caminho da salvação e 

atacam a cruz pela qual temos vida, sendo odiosos inimigos de Deus e 

terríveis perseguidores da religião cristã. (...) Por esta causa, pedimos 

fervorosamente ao Senhor que os reis e príncipes aceitem as razões que 

apresentamos em cartas enviadas para que, em nome da religião cristã e da 

fé católica, tomem medidas contra o governante dos muçulmanos. 

 

  Quando o papa Leão X morreu, em 1 de dezembro de 1521, foi sucedido pelo 

holandês Adriano VI (1459-1523), último papa não italiano até João Paulo II (1920-2005), 

que ficou pouco tempo no pontificado: De 9 de janeiro de 1522 a 14 de setembro de 1523. 

Então, assumiu o papa Clemente VII (1478-1534), eleito em 19 de novembro de 1523. Giuliu 

de Giuliano de Medici, primo de Leão X, teve tantos problemas internos que nem teve espaço 

para se preocupar com a ameaça de invasão muçulmana. Mesmo criando a Liga Santa de 

Cognac com apoio da França e da Inglaterra, derrotado pelo exército de Carlos V, causando o 

saque de Roma de 1527, reconciliando-se com o líder do Sacro-Império em 1530. Depois de 

ser envenenado e morrer em 25 de setembro de 1534, assumiu o então papa Paulo III (1468-

1549), batizado como Alessandro Farnese, eleito em 12 de outubro de 1534. Diferente do 

antecessor, Paulo III tomou várias medidas enérgicas contra a Reforma Protestante: Aprovou 

a criação da Companhia de Jesus em 1540, convocou o Concílio de Trento em 1545, 

excomungou o rei Henrique VIII e concedeu a Inquisição em Portugal.  

 O Concílio de Trento não se pronunciou sobre a ameaça turca ou a necessidade de 

guerra, até porque, fora convocado depois que a ameaça havia sido parcialmente extinta. Já 

Ignácio de Loyola criou uma ordem, não prioritariamente para combater os muçulmanos, mas, 

indiretamente, os protestantes, que já estavam estabelecidos em vários principados do Sacro-

Império. Era função também dos jesuítas catequizar os nativos de terras americanas, inclusive 

antes que os protestantes o fizessem.   

 Concluímos que para os católicos, algumas guerras, essencialmente contra os turcos, 

eram consideradas inteiramente justas e para a propaganda dos participantes todas as guerras 

eram justas, isto é, aceitáveis aos olhos de Deus e impostas aos combatentes por culpa da 

maldade dos outros.  
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3.2. Os luteranos 

 

 Em 1517, quando Lutero publicou suas 95 teses, abordou indiretamente a questão da 

ameaça muçulmana na tese 5, quando afirmou que o papa não tinha poder para dispensar 

castigos enviados por Deus. Em 1518, explicando suas teses, condenou o papa Leão X por 

este convocar uma cruzada contra os otomanos. Para o reformador da Saxônia, a ameaça às 

portas de Viena era um castigo divino em decorrência do que ele julgava ser a apostasia da 

cristandade e era uma afronta o papa tentar resistir o castigo divino. Em 1525, depois de 

presenciar vários conflitos armados, como a guerra contra os camponeses em 1525, da guerra 

entre a França e a Suíça em 1515, da batalha de Soltau em 1519, da guerra do Sacro-Império 

contra Cristiano II da Dinamarca em 1523, um cavaleiro e mercenário de Frederico da 

Saxônia chamado Assa Von Kram (1490-1528), comandante da cavalaria da Saxônia entrou 

em contato com Lutero para questioná-lo a respeito da legitimidade da guerra e se os militares 

teriam a salvação de suas almas. Lutero o respondeu com o texto Se também militares ocupam 

função bem-aventurada publicado em 1526.  

 Lutero discorre a favor da participação do cristão na guerra e o seu primeiro 

argumento é que “deve-se fazer distinção entre ofício e pessoa ou obra e autor. Pois um ofício 

ou uma obra pode perfeitamente ser boa em si mesma, mas que, não obstante, é má e injusta 

se a pessoa ou o autor não for bom e justo, ou se praticá-la de forma injusta”
178

. Por isso, 

Lutero afirma que, sobre a função militar “em si mesma ela é justa e divina. Deve-se cuidar, 

no entanto, para que também a pessoa que exerce essa função tenha essas qualidades e seja 

proba”
179

.  Em seguida, discorre que a justiça da qual ele fala não é aquela que torna a pessoa 

justa diante de Deus, já que essa, para Lutero, era alcançada somente pela fé, e não pelas boas 

obras. Assim, explica que ir ou não para a guerra não é o que determinará se a pessoa terá a 

salvação de sua alma ou não, mas, antes, deve-se questionar se “a fé cristã, através da qual 

somos considerados justos perante Deus, pode tolerar que eu seja um militar, vá ao combate, 

fira e mate (...) ou se esta obra também é pecado ou injustiça”
180

. E assim, a resposta de 

Lutero é que a guerra em si é divina e justa: 
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 Martinho Lutero, Se também militares ocupam função bem-aventurada. In: COMISSÃO 

INTERLUTERANA DE LITERATURA. Martinho Lutero, Obras Selecionadas. São Leopoldo, Sinodal, 1996, 

p. 364. 
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Como a espada foi instituída por Deus para punir os maus, proteger os retos 

e garantir a paz, está plena e suficientemente provado que matar e fazer 

guerra bem como as consequências da guerra e do direito de guerra foram 

instituídos por Deus. Que é guerra senão punir injustiça e maldade? Por que 

é que se faz guerra, senão para alcançar paz e conseguir obediência? Matar e 

roubar não parece ser obra do amor, por isso o ingênuo pensará que não se 

trata de obra cristã nem convém ser feito por um cristão. Não obstante, é, na 

verdade, também uma obra do amor. É como o bom médico que, quando o 

mal está muito avançado e violento, precisa amputar a mão, o pé, a orelha ou 

extirpar o olho, para salvar o corpo. Considerando o membro por ele 

amputado, ele parece pessoa cruel e incompassível. Considerando-se, porém, 

o corpo que ele quer salvar por este meio, constatar-se-á que, na verdade, ele 

é uma pessoa capaz e leal, que pratica uma obra boa e cristão. Assim 

também, quando considero como o ofício militar pune os maus, mata os 

injustos e provoca grande desolação, parece tratar-se de obra não cristã, e de 

todos os modos contrária ao amor cristão. Se, porém, levo em consideração 

que ele protege os retos, mulher e filhos, casa e quinta, preservando e 

guardando bens, honra e paz, constata-se que se trata de obra valiosa e 

divina, e me dou conta de que também este amputa uma perna ou mão para 

que não pereça o corpo inteiro. Pois tudo que existe no mundo sucumbiria na 

discórdia, caso não o impedisse a espada, mantendo a paz. Por isso uma 

guerra dessas não é outra coisa senão uma pequena e breve discórdia que 

impede uma discórdia eterna e incomensurável, uma desgraça pequena que 

impede uma desgraça maior. [Se também militares ocupam função bem-

aventurada, p. 365].  

 

 

 Portanto, para Lutero, o ofício militar e a guerra eram atividades totalmente legítimas 

para o cristão. Por mais tenebrosa que fosse uma guerra, se ela fosse justa ela estaria evitando 

um mal ainda maior. Considerando a soberania de Deus na condução da história da 

humanidade, a mão que conduz a espada e mata não é a mão humana, “mas a mão de Deus, e 

não é a pessoa humana, mas Deus que está enforcando, rodando, decapitando, estrangulando e 

guerreando. Tudo isso é obra sua e juízo seu”
181

. Se, ao invés de olhar o momento específico, 

o homem olhar a conjuntura maior e o propósito maior da guerra, de manter a ordem e evitar 

um mal ainda maior, ficará evidente para Lutero que “se trata de ofício em si divino e tão 

necessário e útil para o mundo como o comer e o beber, mais do que outra obra”
182

. Se, por 

outro lado, houver abuso, “a culpa não é do ofício, mas da pessoa (...) são como médicos 

loucos que quisessem decepar uma mão sadia de uma pessoa, sem necessidade, por puro 

capricho”
183

. 

 Em 1526, Fernando, enquanto marquês da Áustria, convocou a dieta de Espira em 

1526 para solicitar ajuda dos alemães na batalha, não obtendo sucesso, levando ao cerco dos 
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otomanos a Viena em 1529. Lutero passou a se posicionar especificamente sobre este assunto, 

escrevendo algumas cartas. A principal delas foi a que ele escreveu para o duque Filipe de 

Hesse em 1529. Nela afirma: “há bem cinco anos algumas pessoas me pediram para escrever 

sobre a guerra com os turcos e para exortar e incentivar nosso povo a ela. E agora, mesmo 

porque o turco se aproxima de nós, também meus amigos me pressionam a fazê-lo”
184

. 

Interessante também que, sobre sua motivação, afirma que o faz especialmente por causa da 

pregação contrária dos anabatistas, porque “há certos pregadores inoportunos entre nós 

alemães, os quais incutem no povo que não se deve nem se precisa lutar contra os turcos”
185

. 

Falando ainda dos anabatistas afirma que “também são tão loucos que ensinam que não se 

convém a nenhum cristão conduzir a espada secular ou governar”
186

. Como vimos, Lutero era 

favorável à guerra. Sobre a guerra contra o Império Otomano, primeiro ele argumenta que era 

legítima já que a afronta dos muçulmanos era injusta, pois o muçulmano “não luta por 

necessidade ou para proteger seu território, mantendo a paz, como faz uma autoridade correta, 

mas está em busca de outros territórios, que nada lhe fazem ou fizeram”
187

.  

 Por fim, em 1541, o duque Frederico da Saxônia temia que Viena não conseguisse 

resistir à nova ameaça muçulmana sozinha, e decidiu contribuir enviando suas tropas para a 

batalha. Por isso, pediu que Lutero se manifestasse, convocando os alemães para a guerra. 

Lutero respondeu com o panfleto Exortação à oração contra os turcos em 1541. Neste 

documento, Lutero reafirma que os muçulmanos estão ameaçando a Cristandade por castigo 

de Deus, daí que a solução seria muito simples: Se as pessoas se arrependessem, Deus tiraria a 

ameaça muçulmana: 

 

Portanto, ainda há esperança. Basta haver gente que queira ouvir e deixar-se 

aconselhar, ou seja, que se comece a temer a Deus e confiar em sua bondade. 

Se isso acontecer, sabemos muito bem que nem turco e nem diabo poderão 

fazer-nos mal algum. Pois “se Deus está conosco, quem será contra nós?” 

(Rm 8.31). (...) vamos, então, fazer penitência e corrigir as coisas más 

descritas acima. (...) Se, porém, não agirmos dessa maneira e não quisermos 

aceitar conselhos, então não há maneira de recebermos ajuda. E será inútil 

ficar berrando que o turco é um tirano cruel, já que de nada ajuda a uma 

criança má reclamar da vara dolorida, pois se ela fosse boa, então a vara não 

seria dolorida, sim, sequer haveria vara. [Exortação à oração contra os 

turcos, p. 450]. 
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 Mas, o interessante é que mesmo crendo que os muçulmanos eram castigo de Deus, 

por causa dos pecados da Cristandade, Lutero não pregava que apenas o arrependimento 

resolveria o problema. Mesmo acreditando que era um castigo divino, não desaprovava que se 

lutasse contra para resistir. Assim, diante do exposto, em 1530 Melanchton sintetizou o 

pensamento dos luteranos na Confissão de Augsburgo, como segue: 

 

 

Da ordem política e do governo civil se ensina que toda autoridade no 

mundo e todos os governos e leis ordenados são ordenações boas, criadas e 

instituídas por Deus, e que cristãos podem, sem pecado, ocupar o cargo de 

autoridade, de príncipe e de juiz, proferir sentença e julgar segundo as leis 

imperiais e outras leis em vigor, punir malfeitores com a espada, fazer 

guerras justas, combater, comprar e vender, fazer juramentos requeridos, 

possuir propriedade, casar, etc. Aqui são condenados os anabatistas, os quais 

ensinam que nenhuma das coisas supramencionadas é cristã. Condenam-se, 

igualmente, aqueles que ensinam ser perfeição cristã abandonar fisicamente 

casa e lar, mulher e filhos, e renunciar as coisas citadas, quando o fato é que 

apenas verdadeiro temor de Deus e verdadeira fé constituem a perfeição 

autêntica. Pois o evangelho não ensina uma forma de vida e justiça 

exteriores, temporais, senão uma interior e eterna vida e justiça do coração, e 

não abole o governo civil, a ordem política e o casamento, querendo, ao 

contrário, que se guarde tudo isso como genuína ordem divina e que cada 

qual, de acordo com sua vocação, mostrem, em tais ordenações, amor cristão 

e obras verdadeiramente boas. Por isso os cristãos têm o dever de estarem 

sujeitos à autoridade e de obedecer-lhe aos mandamentos e leis em tudo o 

que não envolva pecado. Porque se não é possível obedecer à ordem da 

autoridade sem pecar, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 

[Confissão de Augsburgo, p. 17].  

     

 

Dessa forma, os luteranos estavam de acordo com os católicos romanos no sentido de 

que a guerra era um mal necessário para manter a ordem, e o pacifismo um mal muito maior, 

por ser uma espécie de negligência. No entanto, divergiam pelas interpretações teológicas que 

explicavam as causas e as motivações da guerra. Se, para a Igreja Católica, as ameaças tinham 

origem no mal, e precisavam ser combatidas mesmo que a iniciativa (e não somente 

resistência) fosse do lado cristão para levar, implantar e promover o bem contra o mal, para os 

luteranos as ameaças eram uma espécie de castigo divino, e tinham que ser combatidas como 

resistência e defesa até que se corrigissem os pecados que davam origem à ira divina. Para a 
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Igreja Católica, as ameaças tinham origem em forças diabólicas que queriam destruir a 

Cristandade. Para os luteranos, Deus era soberano e controlava tudo e só permitia que os 

muçulmanos ameaçassem a Cristandade como castigo pelos pecados dos cristãos. Seria como 

a explicação do Antigo Testamento de que a Babilônia conquistara Judá como castigo 

promovido pela ira de Deus contra a obstinada desobediência dos judeus. 

  

3.3. Os reformados e os anglicanos 

 

 Os anglicanos não tinham a mesma preocupação que os reformadores do continente 

com a ameaça dos muçulmanos já que a ilha inglesa estava mais distante do cerco de Viena, 

apesar de darem sua contribuição devido à ideia de Cristandade. Assim, analisaremos 

conjuntamente tanto os anglicanos como os reformados, já que, sobre esse tema, o 

pensamento era o mesmo em ambas as correntes. Calvino foi o principal sistematizador das 

ideias que começaram com Zwínglio, Bucer, Knox e Ecolampádio. Sua sistematização foi 

resumida na Confissão de Westminster, também adotada pelos anglicanos. Assim, a Igreja 

Anglicana segue o pensamento reformado exposto por Calvino. E o pensamento de Calvino, 

principal nome entre os reformados, a respeito do uso da violência e da guerra, também era 

bastante parecido com o pensamento de Lutero. Nas Institutas, no capítulo XX do volume 4, o 

reformador de Genebra levanta a seguinte questão: “se, pela lei de Deus todos os cristãos são 

proibidos de matar (...) como é lícito aos magistrados serem a um mesmo tempo  não só 

piedosos mas também sanguinários?” (A Instituição da religião cristã. V. 4, p. 461). Ele então 

responde: “Ao aplicarem os suplícios o magistrado, por si mesmo, coisa nenhuma faz aí, ao 

contrário, executa os mui apropriados juízos de Deus” (A Instituição da religião cristã. V. 4, 

p. 461). E prossegue: “A Lei do Senhor proíbe matar; mas, para que os homicídios não sejam 

impunes, o próprio Legislador entrega o gládio à mão de seus ministros” (A Instituição da 

religião cristã. V. 4, p. 461). Portanto, para Calvino, ao usar de violência um magistrado nada 

mais faz que executar o juízo divino e, portanto, é legítimo: “vingar as aflições dos piedosos 

por mandado do Senhor” (A Instituição da religião cristã. V. 4, p. 461).  

 Adiante, sobre a guerra, se legítima ou não, Calvino se posiciona também totalmente 

favorável. Por causa da necessidade de vingar os piedosos, “algumas vezes é necessário aos 

reis e aos príncipes fazer a guerra para pôr em execução esta vingança” (A Instituição da 

religião cristã. V. 4, p. 462). E prossegue: 
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De fato, se com direito castigam aqueles ladrões cujas violações da justiça 

hajam acometido apenas a uns poucos, porventura permitirão que todo o país 

seja impunemente afligido e devastado por latrocínios? Pois, porventura não 

se faz diferença alguma se um rei ou alguém da mais baixa ralé invade a uma 

região alheia, em relação à qual nada tem de direito, e a oprime hostilmente, 

todos devem igualmente ser tidos por ladrões e ser punidos. Portanto, isto 

dita não apenas a equidade natural, mas também a natureza do corpo, que os 

príncipes são armados não apenas para que, com penas judiciárias, os 

malfeitos particulares sejam coibidos, mas também para que, pela guerra, os 

domínios confiados à sua proteção sejam defendidos, caso sejam a qualquer 

tempo hostilmente atacados. O Espírito Santo, igualmente, nos declara na 

Escritura que tais guerras são lícitas e justas. [A Instituição da religião 

cristã, v. 4, p. 462]. 

 

 

 O fato de Calvino ter escrito muito menos que Lutero sobre a questão da participação 

do cristão na guerra já é, por si mesmo, um indício. Percebemos, primeiramente, que pela sua 

posição geográfica, Lutero estava muito mais imerso na discussão que Calvino. Enquanto a 

parte da Saxônia do Sacro-Império tinha que providenciar mais respostas, pois, pelos acordos 

da Cristandade, tinha uma colaboração maior na guerra, a parte Suíça estava mais distante de 

um envolvimento direto. A Confederação Suíça tinha maior autonomia em relação à política 

do Sacro-Império Romano-Germânico. Além disso, Lutero escreveu em uma época de auge 

do conflito entre os reis cristãos e os califas, isto é, durante a década de 1520, enquanto 

Calvino escreveu um pouco depois, após a década de 1530, quando a tônica já não era mais a 

ameaça muçulmana. Assim, entendemos que tanto por uma questão político-espacial como 

temporal, Lutero produziu muito mais escritos sobre a participação do cristão na guerra que 

Calvino. Logo, os conflitos ideológicos que os anabatistas tiveram com as diversas alas da 

Reforma Protestante não foram todos na mesma proporção. Neste caso, o importante é que 

Calvino e, consequentemente, os reformados e anglicanos também eram favoráveis à guerra e 

ao uso da violência quando necessário, como os luteranos e católicos romanos.   

 

3.4. Os Espiritualistas e os racionalistas 

 

 Os espiritualistas, liderados por Thomas Müntzer, receberam a fama de serem os mais 

radicais – e violentos – entre os reformadores. Nos escritos de Müntzer é possível notar 

claramente certa fúria, principalmente pela forma como ele se dirige a Lutero – “padreco 

besuntado de piche, doutor metido a besta, carne despida de espírito, carne de vida folgada, o 

mais ambicioso dos escribas, irmão boa vida, corvo insidioso, pai pisa-mansinho”. A principal 
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fonte, porém, que nos leva ao seu posicionamento violento, foi o sermão que ele pregou no 

castelo de Allstedt, em 1524, diante do duque João, o Constante, irmão de Frederico, duque 

da Saxônia.  

 Müntzer tomou por base o capítulo 2 do livro profético de Daniel para defender que os 

nobres deveriam matar todos aqueles que causassem divisões na Cristandade e pregassem 

heresias. Para ele, a correta interpretação bíblica era a sua e, por isso, os nobres deveriam usar 

o poder da espada para defender o seu posicionamento correto, e não o de Lutero. Logo, quem 

não concordasse, deveria ser morto. Como vimos no segundo capítulo, Lutero e Müntzer 

tinham um pensamento parecido no sentido de que não deveria haver separação entre o poder 

civil e o eclesiástico, antes, deveria o magistrado usar o seu poder para forçar as pessoas a 

seguirem a doutrina cristã correta, que cada um deduzia como sendo a sua. Neste caso, 

Müntzer era bem claro em convocar as forças militares para eliminar quem não concordasse 

com ele. Müntzer, porém, diferente de Lutero, não conseguiu convencer as autoridades a 

ficarem ao seu lado. Ao invés das autoridades perseguirem os discordantes de Müntzer, 

passaram a perseguir a ele próprio. 

 Lutero em Wittenberg, Zwínglio em Zurique, Calvino em Genebra, Bucer em 

Estrasburgo, entre outros que nunca pensaram em separar o poder temporal do poder 

espiritual, conseguiram formar uma sociedade local regida por suas doutrinas, em que as 

ideias espirituais definiam as ações políticas e, então, passaram a discorrer sobre a importante 

questão da ameaça muçulmana para a época. Müntzer não conseguiu alcançar o mesmo 

intento de ser o legislador espiritual de uma cidade ou principado e, por isso, os escritos 

espiritualistas nem mencionam a questão e muito menos tratam se o cristão deveria ir ou não à 

batalha contra os muçulmanos para defender a Cristandade. Müntzer tinha outras 

preocupações. Enquanto os demais líderes já estavam legitimados e podiam manifestar 

opinião sobre assuntos políticos, Müntzer necessitava ainda legitimar-se. Ser ouvido pelas 

autoridades era sua preocupação primordial. Portanto, o que encontramos nesse escrito de 

Müntzer é sua argumentação sobre como se deveria eliminar todos aqueles que não 

concordassem com ele. Havia violência e ausência de uma pregação pacifista em seu discurso, 

mas por outros motivos que não os luteranos e reformados. Assim, afirmava ele no 

supracitado sermão que pregou aos nobres:  

 

Em Lucas 19,27 Cristo ordenou com grande seriedade: “Agarrai meus 

inimigos e estrangulai-os diante dos meus olhos!”. Por quê? Ora, pelo fato 

de terem, em nome de Cristo, falsificado seu regimento e, além disso, ainda 

pretenderem defender sua malícia sob a aparência da fé cristã. Entretanto 
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escandalizam todo o mundo com esse seu chumaço de vergonha traiçoeiro. 

Por isso Cristo, nosso Senhor, diz em Mt 18,6: “Quem escandalizar um 

destes pequenos, melhor lhe seria pendurar uma mó ao pescoço e lançá-lo ao 

fundo do mar”. Aí interprete cada qual como quiser. Todavia, estas são as 

palavras de Cristo. Se Cristo pode falar assim em relação a um pequenino, 

que se deve dizer, então, quando se escandaliza na fé uma grande 

multidão?
188

  

 

 

E, adiante, argumenta também: 

 

 

Se, pois, quiserdes ser regentes verdadeiros, precisais tomar o regimento pela 

raiz e como Cristo ordenou. Espantai seus inimigos para longe dos eleitos, 

pois vós sois os mediadores autorizados. Meus prezados, não me apresenteis 

farsas, como se o poder de Deus devesse realizar a obra sem a intervenção da 

vossa espada, pois caso contrário esta poderia enferrujar a bainha. Deus o 

conceda! Diga-vos um erudito o que quiser, pois Cristo diz com suficiente 

clareza em Mt 7,19: “Toda árvore que não produzir bom fruto deve ser 

arrancada e jogada ao fogo” [Interpretação do segundo capítulo do profeta 

Daniel, p. 201].   

 

 

E recomenda: 

 

 

Por isso, não deixeis viver por mais tempo os malfeitores que nos afastam de 

Deus (Dt 13,6), pois um homem ímpio não tem direito à vida, porquanto 

impede os piedosos. Ex 22,2. Deus fala: “Não deixeis viver os malfeitores”. 

Isso também acha São Paulo ao dizer da espada dos regentes, que ela foi 

conferida para vingança contra os maus e para proteção dos piedosos (Rm 

13,4). Deus é vosso abrigo. Ele vos ensinará a lutar contra os vossos 

inimigos (Sl 17,35). Ele adestrará vossas mãos para a luta e vos conservará. 

Mas nisso, decerto, tereis de padecer uma grande cruz e tentação, para que o 

temor de Deus se vos torne totalmente claro. Isso não pode acontecer sem 

sofrimento; porém não vos custará muito mais do que arriscar o perigo por 

amor a Deus e tomar sobre vós o palavreado vão dos opositores. Pois tal 

como o piedoso Davi foi expulso por Absalão do seu palácio (2 Rs 15,18), 

não obstante retornou para lá quando Absalão foi enforcado e apunhalado ” 

[Interpretação do segundo capítulo do profeta Daniel, p. 201]. 

 

 

Assim, conclui seu conselho aos nobres que o ouviam: 
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 THOMAS MÜNTZER. Interpretação do segundo capítulo do profeta Daniel. IN: DE BONI (org.), Escritos 

seletos de Martinho Lutero, Tomás Müntzer e João Calvino, Vozes, 2000, p. 200. 
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Na mesma medida, sem dúvida, muitos homens não experimentados se 

chocarão com este livrinho. Por isso falo com Cristo (Lc 19,27; Mt 18,6) e 

com Paulo (1 Co 5,7.13) sob consideração de toda a lei divina, que se devem 

matar os regentes ímpios, em especial os sacerdotes e monges que xingam o 

sagrado Evangelho como sendo uma heresia, e não obstante pretendem ser 

os melhores cristãos ” [Interpretação do segundo capítulo do profeta Daniel, 

p. 204].  

  

 

Quando estava em Allstedt, Müntzer escreveu uma carta para Karlstadt, o líder dos 

racionalistas, que estava liderando a comunidade de Orlamünde, com o intuito de conseguir 

ajuda dele e daquela comunidade na empreitada radical. Andreas Karlstadt, na carta de 

resposta da comunidade de Orlamünde para o povo de Allstedt, coloca-se contrário a tal 

posicionamento, e é através desta carta que temos acesso ao pensamento dos racionalistas 

sobre o uso ou não violência:   

 

Na fidelidade fraternal não queremos esconder de você que não podemos 

ajudá-lo com a resistência armada (se temos entendido corretamente que foi 

isso que vocês nos pediram). Nós não fomos ordenados a fazer isso, pois 

Cristo ordenou a Pedro para guardar a espada (Mt 26,52) e não lhe permitiria 

lutar por ele, porque o tempo e a hora chegara e que devemos sofrer por 

causa da justiça divina. Não vamos pegar em facas e lanças e expulsar a 

eterna vontade do pai com a nossa própria violência (Mt 6,10).
189

   

 

 

E adiante conclui:  

 

Assim, queridos irmãos, se fôssemos fazer um pacto com você, nós já não 

seríamos cristãos livres, mas vinculados aos homens. Isso seria um ultraje 

contra o evangelho. Os tiranos, então, diriam: "Essas pessoas se gabam de 

um só Deus, e agora eles fazem um pacto com o outro. Seu Deus não é forte 

o suficiente para defendê-los". Diriam mais, "eles querem produzir seus 

próprios seitas e rebelião e insurreição. Deixe-os serem estrangulados e 

mortos antes que eles crescem mais forte do que nós".
190

 

 

Karlstadt foi mais radical que Lutero no sentido de invadir igrejas para quebrar 

imagens e programar ideias reformistas imediatamente, mas não tão radical quanto Müntzer 

no sentido de defender que se pegasse em armas para matar quem não concordasse com suas 
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ideias. Não eram somente os anabatistas, portanto, que defendiam o pacifismo. Mas, o fato 

principal é que Karlstadt não concordava com Müntzer no sentido de usar a força da espada 

para impor um pensamento reformista no contexto da Cristandade. Por outro lado, não 

encontramos escritos dos racionalistas contrários aos cristãos lutarem para se defenderem da 

ameaça muçulmana. Os racionalistas eram parcialmente pacifistas quando comparados com 

os anabatistas.  

Dada a proximidade de Karlstadt com Lutero em Wittenberg, luteranos e racionalistas 

tiveram pontos em comum no seu pensamento. No capítulo seguinte, por exemplo, veremos 

que estavam de acordo na questão financeira de ajuda aos pobres. Dessa forma, é possível 

deduzir a possibilidade de Karlstadt e Lutero também concordarem sobre a participação dos 

cristãos na guerra. Lutero escreveu muito mais que Karlstadt ou, pelo menos, os escritos 

luteranos foram mais amplamente preservados e divulgados. Além disso, Karlstadt estava na 

mesma região geográfica que Lutero que, como vimos, era uma região que estava muito 

preocupada com a sua participação na guerra contra os muçulmanos. Logo, se Karlstadt 

estivesse divulgando uma mensagem de pacifismo, falando para os seus seguidores não 

lutarem na guerra contra os muçulmanos, é muito provável que Lutero teria se manifestado 

contra ele em algum de seus escritos, inclusive com uma menção direta, como era o perfil de 

Lutero em seus textos.  

Aqui pode-se argumentar que isso não ocorreu porque os racionalistas foram 

confundidos com os anabatistas e, assim, ao se posicionar contra os anabatistas, Lutero estava 

se posicionando contra os racionalistas também. No entanto, tal argumento não se sustentaria 

porque, dada a proximidade de Lutero com Karlstadt, dificilmente ele confundiria e 

generalizaria seu colega de magistério com outros movimentos. O mais coerente a se deduzir 

é que os racionalistas estavam de acordo com os demais sobre a legitimidade do uso da 

violência e daí o silêncio das fontes sobre o assunto, principalmente das fontes dos inimigos.  

   

3.5. A proposta anabatista 

 

 Enquanto luteranos, reformados e anglicanos concordavam com católicos romanos de 

que os cristãos deveriam lutar na guerra contra os muçulmanos e as autoridades usarem a 

espada para suprimir revoltas e crimes, e os espiritualistas iam mais longe e entendiam que 

deveriam usar a força na guerra dos camponeses ou para impor seu programa reformista. 

Neste contexto, todas as correntes destoaram as ideias anabatistas quando estes defenderam 
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que o verdadeiro cristão não deveria pegar em armas de jeito nenhum, sendo pacifista e 

estando pronto pra morrer se assim fosse necessário. Para os anabatistas, o verdadeiro cristão 

não deveria lutar na guerra contra os muçulmanos, não deveria ser magistrado e usar a espada 

para impor a ordem social e nem lutar para impor sua verdade ou usar a força para se defender 

da perseguição, devendo, antes, estar preparado para morrer pelo que acreditava. Veremos os 

principais documentos anabatistas para compreendemos melhor tal postura ideológica.  

Na carta que Grebel escreveu a Müntzer, documento anabatista mais antigo, e por isso 

partimos dele, ele abordou o assunto quando afirmou: 

 

 

Também não devemos usar a espada para proteger o Evangelho e a seus 

seguidores, e estes também não devem proteger-se a si mesmos como, 

conforme ficamos sabendo por nossos irmãos, você defende. Os verdadeiros 

cristãos fieis são ovelhas entre os lobos, ovelhas para o sacrifício. Devem ser 

batizados na angústia e no perigo, na aflição e na perseguição, na dor e na 

morte. Devem passar pela prova de fogo e alcançar a pátria do eterno 

descanso não destruindo os inimigos físicos, mas sim os inimigos espirituais. 

Os verdadeiros cristãos não recorrem à espada temporal ou à guerra porque 

renunciam completamente a matar alguém, a menos que ainda estivéssemos 

sujeitos ao Antigo Testamento, apesar de que lá também a guerra é uma 

verdadeira praga depois de conquistada a terra prometida.
191

  

 

 

 Além de a carta mostrar o pensamento dos fundadores dos anabatistas, ela está se 

manifestando sobre o pensamento de Müntzer, reforçando, portanto, o ponto que já nos 

referimos, isto é, de que Müntzer queria convencer as autoridades para impor seu programa 

reformista pela força. Os anabatistas passaram a explicar para ele, tentando ganhá-lo para sua 

causa, que o verdadeiro cristão deveria estar “pronto para o sacrifício”. A síntese do 

pensamento de Grebel sobre a violência então encontra-se na frase “Os verdadeiros cristãos 

não recorrem à espada temporal ou à guerra porque renunciam completamente a matar 

alguém”. Essa não era uma ideia individual de Grebel e os primeiros anabatistas que a 

assinaram com ele, pois, quando se reuniram para tentar sistematizar a doutrina anabatista, na 

Confissão de Schleitheim, no artigo sexto registraram que: 
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Um cristão pode ou deve usar a espada contra os malvados, para defesa e 

amparo dos bons ou por bem do amor? A resposta foi unanimemente 

revelada a nós: Cristo nos ensina que devemos aprender dele, que é manso e 

humilde de coração, e assim teremos a paz em nossas almas. (...) Em 

segundo lugar, se pergunta a respeito da espada, se um cristão deve se 

intrometer em assuntos temporais, em disputas e guerras, como as que os 

infieis disputam entre si. A resposta é: Cristo não quis decidir nem emitir 

juízo sobre dois irmãos a respeito de uma herança
192

. 
 

  

Como a Confissão de Schleitheim tinha apenas sete artigos, e um deles foi separado 

para tratar do pacifismo, é possível notar que não era um assunto secundário para os 

anabatistas, mas, antes, um dos pontos que definiam a identidade do grupo. Tanto ficaram 

conhecidos por pensarem assim que foram assim citados pelos inimigos, como vimos nos 

documentos luteranos, especificamente a Confissão de Augsburgo.  

O texto da Confissão de Schleitheim, neste ponto, usou dois argumentos para defender 

o pacifismo. Primeiramente citou o versículo de Mateus 11,29, em que Jesus afirmara que o 

cristão deveria aprender dele que era manso e humilde de coração, ou seja, o verdadeiro 

cristão que desejasse seguir a Cristo deveria ser manso e não violento. Já o segundo 

argumento é sobre a passagem bíblica de Lucas 12,13-14, em que um irmão pede que Jesus 

use sua prerrogativa de rabi para julgar uma causa de herança. Na ocasião, pelo texto bíblico, 

Jesus se recusou a interferir naquela questão. Segundo a exegese tradicional, Jesus não julgara 

porque o irmão que requeria sua parte na herança queria, com isso, romper relações 

definitivamente com o irmão. Fato é que os anabatistas viram em tal passagem bíblica a 

justificativa para ensinar que o verdadeiro cristão que seguisse a Jesus também não deveria 

ocupar cargo magistrado onde tivesse que julgar e fazer cumprir semelhantes sentenças. 

Na nossa exaustiva pesquisa não encontramos nenhum escrito anabatista convocando 

para qualquer guerra ou resistência armada. Não conhecemos nenhum apoio anabatista à 

guerra contra os muçulmanos, nem defendendo que se usasse de violência para impor seu 

programa (com a única exceção do caso da cidade de Münzer) ou resistir à perseguição. 

Mesmo quando tinham oportunidade de fugir, não o faziam, como foi o caso de Christina 
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 “Nun wird von vielen, die den Willen Christi uns gegenüber nicht erkennen, gefragt, ob auch ein Christ das 

Schwert gegen den Bösen zum Schutz und Schirm des Guten und um der Liebe willen führen könne und solle. 
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nach dem Gesetz seines Vaters - obgleich er sagt: wie mir der Vater befohlen hat, so tue ich -, sondern spricht 

(nach dem Gesetz) der Barmherzigkeit und Verzeihung und Mahnung, nicht mehr zu sündigen: ‘Gehe hin und 

sündige nicht mehr’! Zweitens wird wegen des Schwertes gefragt, ob ein Christ Urteil sprechen soll in 

weltlichem Zank und Streit, den die Ungläubigen miteinander haben”. Die Schleitheimer Artikel, artigo 6.  
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Haring em 1553
193

. Quando John Styaerts adoeceu na prisão, em 1538, soltaram-no. Porém, 

quando se recuperou, ao invés de fugir, espontaneamente voltou para a prisão
194

. Os 

anabatistas também não lutavam contra sentenças de condenação que recebiam. Se algum o 

fez, foi silenciado pelas fontes, mostrando que o pacifismo era tão caro ao movimento que os 

redatores e compiladores de crônicas decidiram omitir os casos excepcionais. Mas é pouco 

provável, pois as fontes não deixam de narrar casos negativos, como aqueles que fraquejavam 

e renunciavam à fé anabatista quando começava a perseguição.  

Além dos documentos que demonstram que os anabatistas pregavam a não resistência, 

vemos também em documentos narrativos exemplos práticos de pacifismo. É o caso dos 150 

anabatistas que foram presos em 1539 na cidade de Steinborn, na Áustria, a mando do 

marquês da Áustria, Fernando Habsburgo. Eles foram levados ao castelo de Falkenstein para 

serem interrogados sobre onde estavam guardando seu dinheiro e sobre questões teológicas. 

Por insistirem em sua doutrina, foram condenados a trabalharem forçados em navios 

austríacos. Três deles, porém, foram entregues ao almirante da armada para lutarem na guerra 

contra os turcos, ao que se recusaram, dizendo que não participariam dos esforços bélicos. 

Dessa forma, foram designados para outras atividades
195

.  

                                                           
193

 “In the year 1533, a sister, named Christina Haring, was apprehended, taken to Kitzbuehl, and there fastened 

to a chain; she, however, remained steadfast in the faith. But as she was with child, and was soon to be confined, 

they let her go home until she should be delivered of her child; and though she knew that she would be 

apprehended again, and might have escaped ten times, or even more, she did not flee, but boldly remained. When 

she saw the officer coming, she went out to meet him, and asked him what he desired”. Martyrs Mirror, p. 441. 
194

 “About this year, there were, in Flanders, two cousins, one named Styaerts, the other Peter. These two 

blooming and God-seeking youths resided with their parents in a village called Mereedor, in Flanders. And as 

they were very zealous for God, and searched the holy Scriptures, they soon perceived, that the believing and 

regenerated -according to the doctrine of Christ, as a sign of having buried the former sins, and risen with Christ, 

and walking in newness of life-had to receive Christian baptism, in the water; and since they were desirous of 

this, they journeyed to Germany, to seek others of their fellow believers. But as they could not find such as 

suited their wishes, they soon returned to their parents in Flanders, where they earnestly sought the Lord their 

God, so that they had a good report, doing much good to the poor, and saying with Zaccheus, that if they had 

defrauded any one, they would restore it fourfold. Luke 19:8. When the blinded papists, who most bitterly hated 

the light of truth, perceived this, they took these two young lambs out of the houses of their parents, at Mereedor, 

and brought them beyond Ghent, into a village called Vinderhout, where they most severely imprisoned them in 

a dungeon. Jer. 38:6. Once when their sister came to bring them some fine shirts, they told her that they could 

not keep them from the worms, which were in their food, eating it, and in their clothes and shirts on their bodies. 

They further said, "Here is a Bible, the contents of which, as well as the cause of our bonds, will yet come to 

light after our death." The aforesaid John Styaerts was once released from prison, on account of sickness, and, as 

is thought, could easily have obtained his liberty; but he voluntarily returned to prison, desiring gladly to die 

with his dear brother for the name of Jesus”. Martyrs Mirror, p. 449.   
195

 “And that the other three should be delivered into the hands of the Admiral of the Armada on the sea, and be 

employed on the galleons, in pillaging and waging war against the Turks and other enemies; though these 

imprisoned brethren previously told the messengers of the king, that they would not go against the enemy, to 

pillage and wage war, neither would they consent to do wrong on the sea just as little as on the land, nor sin 

against God in heaven; and that, since it was contrary to their faith and conscience, God through His 

unconquerable power, and His grace, could preserve them on the sea as well as on the land”. Martyrs Mirror, p. 

452.  
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Além de pregarem que eram contra a guerra em si, também eram contrários a pagar 

impostos para sustentar a guerra, o que acabava por gerar mais conflitos ainda.  

 

3.6. Compreendendo o conflito 

 

 Os racionalistas de Karlstadt, em parte, estavam de acordo com os anabatistas que o 

cristão não deveria pegar em armas para impor suas ideias, apesar de que provavelmente não 

concordavam a respeito da guerra contra os muçulmanos, preferindo os racionalistas a ideia 

de Lutero. Mesmo assim, formavam um grupo numericamente muito pequeno se comparado 

aos demais grupos reformistas, e, portanto, inexpressivo para cujo apoio fazer alguma 

diferença significativa para os anabatistas. 

 Em alguns casos os anabatistas tiveram divergências com outros grupos por questões 

teológicas. Em outros casos, por divergências políticas. Ou seja, uma diferença ideológica. 

Ou, o que era comum naquele contexto, a junção entre ambas as esferas. Ou seja, mesmo que 

um assunto fosse originalmente teológico, tornava-se ideologia. Mesmo que a motivação para 

não apoiarem a guerra fosse a compreensão religiosa que obtinham pela interpretação que 

faziam dos textos bíblicos, essa atitude tornava-se uma ação política e, por isso, tal ideia 

tornava-se uma ideologia. Dizer que a Cristandade deveria se recusar a resistir aos 

muçulmanos tornou-se uma ideologia politicamente complicada para as autoridades da época 

aceitarem que fosse livremente divulgada. Era justamente essa ideologia anabatista que as 

autoridades entendiam que se a Cristandade aderisse causaria sua desintegração.  

Luteranos e reformados elaboraram sua doutrina sobre o tema com base em uma 

interpretação bíblica profunda, que também filosofava sobre a vida para obter princípios 

reguladores. Por isso, diante de uma ameaça de guerra muçulmana, de uma revolta camponesa 

ou da realidade de crimes, conseguiam justificar a ação bélica por parte de um bom cristão. Já 

os anabatistas, neste ponto específico, não elaboravam seus princípios numa interpretação 

bíblica que filosofava de forma profunda na interpretação do texto bíblico, partindo antes de 

citações como comprovação de uma interpretação literal. Assim, se Jesus havia dito que 

deveria virar a outra face a um agressor, ou que ele enviava os seus como pombas para o meio 

de lobos (Mt 10,16), assim deveria literalmente permanecer o cristão. 

Também esta segunda ideologia está ligada à anterior. Ou seja, para luteranos e 

reformados, não havia a necessidade de colocar fim à Cristandade. Lutero e Calvino, como os 

anglicanos, queriam a manutenção da política com a religião desde que o poder temporal 
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adotasse como normativa a sua nova teologia que, para eles, corrigia a teologia equivocada da 

Igreja guiada pelo papa. Se haveria a manutenção da Cristandade, era necessário que o cristão 

estivesse pronto pra pegar em armas e ir para a guerra. Já para o anabatista, não. Se defendiam 

o fim da Cristandade, entendiam também que nem todo morador da Europa seria 

automaticamente um cristão. A Igreja seria constituída de verdadeiros cristãos separados do 

restante da população. Logo, se fosse para fazer guerra, que isso fosse feito pelos que, para 

eles, não eram os realmente convertidos ao cristianismo. Mas aquele que quisesse ser cristão 

de fato, deveria renunciar a matar alguém, mesmo que estivesse certo, com a razão ou fosse se 

defender. Por outro lado, isso não se trata de uma posição confortável para livrá-lo do horror 

da guerra. Afinal, o pacifismo não era só no sentido de não ir para a guerra, mas de não 

resistir a nenhum tipo de opressão. Logo, se fosse necessário morrer ou ser preso por não ir à 

guerra, estavam dispostos. A convicção parecia bastante legítima no sentido de que não 

evitavam a guerra para não morrerem, mas sim que estavam dispostos a morrerem para não 

irem à guerra. 
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4. A TERCEIRA PROPOSTA IDEOLÓGICA ANABATISTA 

 

É muito melhor que poucos sejam instruídos sobre a verdadeira palavra de Deus e a 

pratiquem do que muitos tenham uma fé falsa e enganosa, por causa de uma 

doutrina adulterada. 

Conrad Grebel 

 

 

 Na baixa Idade Média foram criadas as associações profissionais chamadas de 

corporações de ofício.  Cada corporação era constituída por várias oficinas, que pertenciam a 

um indivíduo conhecido como mestre, dono das ferramentas de ofício. Os vários mestres, por 

sua vez, formavam um colegiado que dirigia a corporação, distribuindo as atividades de forma 

a evitar a concorrência. Em cada oficina o mestre trabalhava com alguns artesãos, chamados 

de jornaleiros, que viviam na casa do mestre, mas recebiam dinheiro em espécie como 

pagamento pelo seu trabalho. Um jornaleiro, por sua vez, com boa administração de seus 

recursos, podia chegar a se tornar um mestre. Isso é fundamental para entendermos os 

anabatistas quando abordam assuntos como a propriedade de bens e a administração do 

dinheiro. Isto é, como vimos no primeiro capítulo, os anabatistas não eram camponeses 

despossuídos, mas pessoas que moravam nas cidades e tinham certo poder aquisitivo. Essa 

situação, portando, era advinda, em boa parte, do fato de muitos anabatistas serem artesãos, 

mestres e jornaleiros, como no caso da cidade de Münster. 

 A situação da monetarização da economia no período está ligada também a outros dois 

fatores: O surgimento da mineração e dos banqueiros. No caso da primeira, a exploração de 

metais preciosos possibilitou a cunhagem de moedas. Inicialmente existiam diversas moedas 

em circulação. À medida que o poder político foi centralizando em torno do rei, a moeda foi 

sendo padronizada em territórios maiores. No caso da segunda, diante da diversidade de 

moedas em circulação, alguns comerciantes passaram a se dedicar ao câmbio e, por isso, 

ficaram conhecidos como banqueiros, já que as diversas moedas disponíveis para troca 

ficavam expostas em bancas. Aos poucos os então denominados banqueiros ampliaram seu 

leque de atuação, guardando o dinheiro para seus clientes, fazendo empréstimos e levando 

valores de uma cidade para a outra. Para incentivar as pessoas a confiarem seu dinheiro a eles, 

devolviam a quantia depositada com juros. Em troca, com dinheiro na mão, podiam 

emprestar, também com juros. Ou seja, a gênese dos bancos modernos. A mineração, 

principalmente a extração de prata, floresceu mais na região da Saxônia, justamente onde 
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Lutero liderou a Reforma. Em Augsburgo, os Fugger, judeus, tornaram-se os maiores 

banqueiros do Sacro-Império. 

 As transformações econômicas do século XII, por sua vez, resultaram em uma crise 

econômica na passagem do medievo para a época moderna. Após o crescimento econômico e 

demográfico nos séculos XIII e XIV, a Europa, em geral, entrou em uma fase de declínio nos 

séculos XV e XVI. Isso aconteceu porque a produção agrícola estática de alimentos já não era 

mais suficiente para atender a demanda do crescimento populacional. Entre a produção e o 

consumo de alimentos havia um equilíbrio precário em que qualquer crise na agricultura, 

como alteração climática, ou a presença de pestes, levava boa parte da população à penúria da 

fome. E isso passou a ocorrer com bastante frequência nesse período. Com a necessidade de 

aumentar a produção, mais florestas foram desmatadas para a agricultura. Com isso, o sistema 

natural era alterado. Invernos rigorosos congelavam rios, vinhas e matavam animais de frio, 

enquanto o calor excessivo secava as águas do rio. 

 Tudo isso atingiu o restante da sociedade, já que o comércio, a manufatura e até 

mesmo os banqueiros viram seu lucro diminuir, ao mesmo tempo em que as guerras faziam os 

reis aumentarem os impostos e, ao mesmo tempo, desvalorizava a moeda. Afinal, sempre 

precisando de mais dinheiro para fazerem as guerras, os governantes diminuíam a quantidade 

de metal precioso presente nas moedas, enquanto mantinham o mesmo valor nominal 

cunhado, produzindo mais moedas de mesmo valor nominal com menos quantidade de metal 

precioso empregado. A população, então, sofria com a consequente inflação. 

 Esse é, basicamente, o contexto econômico onde se encaixa a terceira proposta 

anabatista que vamos analisar neste capítulo: O século XII, após as Cruzadas e o excedente 

agrícola gerado, com a revitalização das cidades e do comércio, viu a remonetarização da 

economia, com o surgimento de moedas cunhadas com metais preciosos que, por causa de 

alguns eventos, como as guerras, aumentaram os impostos e levou a uma crise generalizada 

presente até o início da Idade Moderna. Essa mudança influenciou e foi influenciada pelas 

teorias teológicas econômicas que alteraram a ordem social.  

 A teoria econômica, na Idade Média, pertencia ao âmbito da Igreja e, por isso, quando 

os anabatistas fizeram uma proposta nessa área, não estavam começando a abordar uma área 

inexplorada pela religião, pelo contrário. A Igreja Católica já tinha suas prerrogativas e, 

assim, o que os anabatistas fizeram foi um diálogo com posicionamentos teológicos acerca do 

dinheiro, posicionamentos que já existiam e que foram criados ainda nos primeiros séculos da 

era cristã. A terceira proposta ideológica anabatista era de como administrar os recursos para 
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ajudar aos pobres. Num primeiro momento pode parecer que defendiam o fim da propriedade 

privada, como muitas vezes foi divulgado no senso comum e, por isso, os marxistas o citaram 

como exemplo de um protocomunismo. No entanto, não era essa a proposta. Trata-se, antes, 

de uma ideologia assistencialista, como veremos. Para elucidar tal ponto, veremos 

inicialmente o posicionamento econômico da Igreja Católica ao longo da Idade Média. Em 

seguida, veremos como cada ala da Reforma Protestante se posicionou sobre o assunto. Por 

fim, veremos a proposta anabatista em diálogo conflituoso com todas essas correntes 

teológicas diferentes. 

 

4.1. Os católicos romanos 

 

 O cristianismo, desde suas origens, herdou do judaísmo algumas concepções sobre o 

mundo financeiro. No judaísmo, por exemplo, é possível encontrar diversos versículos do 

livro de Provérbios que recomendam sabedoria com as finanças como “o que toma 

emprestado é servo do que empresta” (Pv 22,7), além do Talmude. Já na leitura dos 

evangelhos é possível encontrar o tema quando, por exemplo, um grupo de judeus interrogou 

Jesus sobre a legitimidade da cobrança do imposto romano, ao que Jesus respondera 

positivamente (Lc 20,22-25). Havia, naquele contexto, dois impostos básicos: O romano e o 

do templo de Jerusalém. Este segundo, inclusive, segundo a narrativa bíblica, Jesus teria pago 

de forma milagrosa após Pedro ter sido interrogado pelos seus cobradores (Mt 17,24-27). Nos 

evangelhos encontramos também várias parábolas atribuídas a Jesus nas quais ele aborda o 

dinheiro, como a dos talentos (Mt 25, 14-29) ou da moeda perdida (Lc 15,8). Após o período 

primitivo, com base nessas passagens bíblicas, os teólogos medievais elaboraram várias 

teorias para abordar o assunto, criando as bases teológicas para a Igreja Católica se posicionar 

diante dos assuntos que iam surgindo. Assim, a teoria econômica medieval, monopolizada 

pela Igreja Católica, baseava-se em dois princípios: O princípio distributivo e o princípio do 

equilíbrio. 

 O primeiro princípio, tendo em São Tomás de Aquino (1225-1274) um dos principais 

expoentes, preocupava-se com a justa e igualitária distribuição da riqueza, preservando a 

propriedade privada. Tomás de Aquino baseou-se em Aristóteles, para o qual a posse da 

propriedade privada estimula o indivíduo ao trabalho e a ordem social fica garantida quando 

cada um tem seu próprio patrimônio para lhe sustentar e para ele administrar. No entanto, 

Tomás de Aquino defendia que a posse da propriedade privada não deveria levar à 
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concorrência, mas, antes, ser justamente distribuída e administrada visando o interesse 

coletivo.  

 Já o princípio do equilíbrio buscava tornar as relações econômicas harmônicas entre os 

homens, daí a proibição da cobrança de juros (usura) e a busca de um preço considerado justo. 

A proibição da usura também se deu com base em Aristóteles, para o qual o dinheiro era 

estéril e, portanto, dinheiro não deveria produzir mais dinheiro. Os teólogos medievais 

também argumentavam que ao emprestar dinheiro a juros, a pessoa estava, na verdade, 

vendendo o tempo, um patrimônio que não pertencia a ela, mas somente a Deus. É importante 

lembrar também que, na Idade Média, antes do capitalismo, as pessoas não recorriam 

frequentemente a empréstimos para aumentar suas posses, como a hipoteca contemporânea, 

mas quando precisavam de dinheiro emprestado era porque, muitas vezes, tinham tido um 

infortúnio e precisavam dele para a sobrevivência. Logo, não era facultado ao bom cristão se 

aproveitar da desgraça alheia para beneficio próprio. Da mesma forma, não se devia elevar o 

preço dos produtos a um patamar muito alto e inacessível para a obtenção de lucro exagerado. 

Primeiro que o burguês deveria obter apenas o lucro suficiente para sua sobrevivência, e não 

para acumulação. Segundo que o preço justo, para Tomás de Aquino, seria regulamentado 

pelo próprio mercado. Por isso, havia certa crítica às corporações de ofício, pois essas 

tentavam regular o mercado para impor preços que não decorriam da natural lei entre a oferta 

e a procura. 

 Quando os cristãos ocidentais realizaram as cruzadas, tiveram contato com o comércio 

oriental. Esse evento, somado ao excedente agrícola, possibilitado pelas novas técnicas 

agrícolas, fez com que surgissem novas atividades, entre elas, a atividade comercial e a 

atividade bancária. Essa acumulação primitiva de capital levou a Igreja a criar a doutrina do 

purgatório, já que, conforme estudado por Jacques Le Goff, seria necessária uma espécie de 

terceira via para aliviar a consciência desses mercadores. Fato é que a então nova posse de 

riqueza, inclusive da própria Igreja, que era (e ainda é) detentora de muitas terras e metais 

preciosos, fez surgir vários questionamentos, que levaram a criação de ordens religiosas que 

idealizavam a pobreza.  

 Os beneditinos, primeira ordem a surgir ainda na alta Idade Média já valorizava a 

pobreza conforme a leitura de Mateus 5,3 e Lucas 6,20, ideal profundamente explorado pelos 

franciscanos, ordem mendicante a surgir no século XII.  Dar esmolas aos pobres era, na 

mentalidade dos mais privilegiados, uma oportunidade de expiação dos próprios pecados. Tal 

teologia justificava-se em passagens bíblicas como os capítulos 4 e 12 de Tobias e 
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Eclesiástico 3,33; 4,1-3; 7,10; 14,13; 17,18; 29,11-15. Surgiram as ordens que idealizavam 

viver de esmolas, e os pregadores apontavam tal prática como uma virtude que ajudava a 

obter a salvação da alma. Afirmavam o argumento de que Deus poderia ter feito todos ricos, 

mas quis que existissem os pobres no mundo a fim de que os ricos tivessem como expiar seus 

pecados. Giordano de Pisa, um dominicano italiano pregou no século XIV: “Por que os 

pobres têm sua posição na sociedade? Para que os ricos possam ganhar a vida eterna através 

deles”
196

. São Francisco de Assis (1182-1226) encarnou a pobreza, vivendo de esmolas como 

ideal ascético. Dessa forma, o principal objetivo da prática de dar esmolas não era aliviar as 

dificuldades de quem as recebia, mas para quem a praticava obter mérito espiritual diante de 

Deus. No contexto da Reforma Protestante, um dos principais grupos que recebiam as 

esmolas eram os jornaleiros que, como vimos, recebiam um salário do mestre pelo trabalho 

que produziam nas oficinas. O problema é que, na maioria das vezes, eles precisavam de todo 

o salário para sobreviver. Assim, quando perdiam seus postos por causa de uma crise, não 

tinham outra fonte de renda. Em uma época que não existia previdência, seguro desemprego 

ou fundo de garantia, restava a eles receber doações de quem tivesse compaixão. Dessa forma, 

mais do que uma prática social, doar esmolas era uma obrigação religiosa expiatória. 

 A ideia mercantilista, porém, além de objeto de estudo teológico, acabou também 

influenciando a própria teologia, com o surgimento da ideia tanto da simonia como da 

indulgência. As indulgências surgiram do sacramento da penitência, através do qual a Igreja 

oferecia não só a absolvição da culpa do pecado, mas, também, os meios para compensar as 

ações socialmente desintegradoras e religiosamente ofensiva das pessoas. O termo penitência, 

em si, deriva-se do latim, poena, que significa não só punição, mas também compensação, 

satisfação e, principalmente para o sentido teológico, expiação. A ideia da indulgência como 

compra de expiação era baseada na teoria do tesouro da graça que estaria à disposição da 

Igreja. Isto é, a Igreja tinha um tesouro espiritual de méritos salvíficos acumulados devido ao 

excedente gerado pelas boas obras dos santos, méritos esses que podiam ser dispensados a 

quem, em débito espiritual, deles necessitasse. Ou seja, a Igreja adotada uma mentalidade 

contábil à semelhança da burguesia urbana que nascia. 

 A mentalidade do povo, como comumente sempre aconteceu no catolicismo popular, 

distorceu o significado teológico original da doutrina da indulgência, tirando-lhe o sentido de 

remissão de uma penalidade temporal e colocando, no lugar, a ideia de um bilhete de entrada 

                                                           
196

 LINDBERG, Carter. As reformas na Europa. São Leopoldo: Sinodal, 2001. p. 140.  
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no paraíso. João Teztel (1465-1519), o maior vendedor de indulgências, afirmava: “No 

momento em que o dinheiro na caixa tinir, do purgatório ao céu salta a alma a seguir”.  

 A venda de indulgências, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não era uma 

rotina, mas um grande evento extraordinário. Semanas antes, os emissários do vendedor 

anunciava sua chegada em determinada cidade. A visita a determinada cidade era previamente 

estudada e planejada, listando as mais ricas e o respectivo custo de vida para estabelecer os 

preços a serem cobrados. Quando o vendedor de indulgência chegava, sua entrada era 

acompanhada por uma banda musical e uma procissão que levava bandeiras e imagens. 

Formava-se então um palco, onde eram encenadas imagens do inferno e também onde o 

vendedor, sempre eloquente, pregava um sermão aterrorizante sobre as chamas do fogo que 

aguardava aqueles em débito. 

 Portanto, o posicionamento católico sobre a vida financeira, construído ao longo da 

Idade Média através de teólogos que dialogaram com o judaísmo, o cristianismo primitivo, as 

escrituras sagradas e a filosofia antiga era baseado na proibição da usura, nas ordens 

mendicantes e desenvolveu a teoria da indulgência, além de defender o cuidado com os 

pobres principalmente por meio de esmolas. Passemos às teorias desenvolvidas pelos 

reformadores, os quais debaterão com os temas supracitados, elaborando novas propostas. Ao 

final, portanto, veremos como os anabatistas responderam a esse contexto com a elaboração 

da sua ideologia. 

 

4.2. Os luteranos e os racionalistas   

 

 Quando Lutero iniciou a Reforma em Wittenberg, o principal ponto defendido era a 

salvação da alma pela fé, e não pela prática das boas obras. Lutero focou sua teologia de 

justificação pela fé nos livros de Romanos e Efésios, colocando-os em primeiro lugar na 

ordem bíblica
197

 e retirando do cânon livros como Tobias e Eclesiástico, que fundamentam a 

prática de esmolas como prática salvífica
198

. Com isso, Lutero atacou tanto a prática da venda 

de indulgências como compra da expiação como a prática de dar esmolas não era mais uma 

prática vicária. Isso não o isentou de preocupar-se com a ajuda aos pobres. O cuidado aos 

pobres, para os luteranos, deixou então de ser uma prática expiatória para tornar-se uma 
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 Na disposição bíblica atual, Romanos é a primeira carta do Novo Testamento, logo após os quatro evangelhos 

e atos, e Efésios é a quinta, ainda que tenham sido escritas cronologicamente depois de cartas que aparecem no 

final, como Tessalonicenses.   
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 Não que Lutero tenha tirado esses livros do cânon por não concordar com sua teologia, mas porque não 

faziam parte da Bíblia Hebraica que, para Lutero, tinha mais confiabilidade que a Septuaginta.  
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preocupação de ética social. Se, antes, os pobres existiam para que os demais pudessem 

expiar-se dando esmolas para aleijados, crianças famintas, pobres em geral, assim como para 

os monges mendicantes, não havia um projeto social para que esses pobres viessem a, em 

determinado momento, não precisar mais de esmolas. Lutero e Calvino, assim, ao fazer essa 

crítica teológica, contribuíram também para uma mudança de mentalidade ao propor que a 

condição de pobreza deveria ser revertida, e não mantida.  

 Ao transformar o cuidado com os pobres de prática religiosa para obtenção da 

salvação da alma para ética social, a grande contribuição de Lutero foi tirar o cuidado dos 

pobres da responsabilidade exclusiva da Igreja e passar para o governo civil, que mais tarde se 

tornaria no Estado. Isto é, o assistencialismo estatal moderno tem sua origem mais remota na 

Reforma Protestante. Para Lutero, a cristandade demonstraria sua salvação pela fé na prática 

de cuidado dos pobres. O que antes era pré-requisito tornara-se consequência necessária. Se 

para a Igreja Católica medieval o cristão precisava dar esmolas para obter a salvação, para os 

luteranos o cristão que obtinha a salvação pela fé precisava demonstrar isso dando assistência 

aos pobres de sua comunidade. O embasamento teológico de Lutero acabou se tornando em 

legislação secular.  

 Para os luteranos, não há nenhum valor salvífico em ser pobre ou em ajudar aos 

pobres. Isso atingiu de forma direta o centro do poder da Igreja, pois era o sacerdote que 

determinava a forma para que, realizando tal penitência, o pecador expurgasse seu pecado. 

Como vimos, não se devia mais dar esmolas para obter graça, mas uma vez obtida a graça 

pela fé, dever-se-ia cuidar dos pobres como consequência. Esse cuidado não deveria ser o 

assistencialismo que manteria a pobreza, mas ações que mudariam a realidade. Essa ideia está 

presente em vários textos de Lutero, mas merece destaque À nobreza cristã de nação alemã, 

onde ele exortou a cada cidade a cuidar dos pobres, dizendo também que deveriam proibir 

todo tipo de mendicância. Concebeu também a ideia de assegurar uma existência mínima para 

as pessoas incapazes de trabalhar, mas também acentuou que os que eram capazes de 

trabalhar deveriam fazê-lo. Lutero acreditava que a pobreza era consequência da nova 

economia orientada pelo lucro, atacando a busca por este como fonte de sofrimento social e 

injustiça, inclusive exortando pastores a excomungar pessoas que cobrassem juros excessivos.  

 No século XVI, além das ordens mendicantes que já existiam séculos antes, surgiram 

as irmandades, ou confrarias, que eram associações leigas com propósitos devocionais e de 

ajuda mútua, mas que acabaram também por dar esmolas como meio de se obter méritos 

espirituais. Essas confrarias também foram objeto de crítica de Lutero, para o qual o dinheiro 
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das irmandades deveria ser guardado em uma caixa comum e assim usado para acudir os 

pobres daquela confraria, e não para ser usado em futilidades como para ele estava sendo: 

“Caso se quisesse manter uma irmandade, dever-se-ia (...) juntar numa caixa comum (...) o 

dinheiro que se pretende gastar com bebida, para que, em caso de necessidade, se possa ajudar 

um colega de ofício necessitado a se estabelecer ou emprestar a ele”
199

. Veremos, portanto, 

que essa ideia tão presente nos textos anabatistas não era originária deles mesmos, mas uma 

prática já bastante comum naquele contexto religioso. Não criaram algo novo nesse sentido de 

uma caixa de assistência aos pobres, mas adaptaram uma ideia prévia de Lutero.  

 A primeira ação luterana nesse sentido foi aprovada pelo Conselho da cidade de 

Wittenberg entre 1520 e 1522. Uma caixa comum foi estabelecida com o objetivo de prestar 

assistência aos pobres (ver anexo 25), empréstimos a juros baixos passaram a ser oferecidos a 

trabalhadores e artesãos, e subsídios foram destinados para a educação e profissionalização de 

crianças pobres. Essa ideia foi elaborada conjuntamente por Lutero e Karlstadt. Quando se lê, 

de forma superficial, as ações anabatistas em sentido semelhante, pode-se entender, 

equivocadamente, que eles criaram a ideia da ajuda aos pobres do nada, em contraposição aos 

luteranos burgueses, e que assim o fizeram porque, ao contrário dos luteranos, os anabatistas 

eram majoritariamente formados por pobres. Porém, vemos que não é essa a melhor análise. 

Ao contrário, os anabatistas apenas adaptaram uma ideia anterior de forma muito parecida 

com os luteranos, o que demonstra que o conflito entre luteranos e anabatistas não se explica 

por supostamente serem de grupos sociais e econômicos distintos. Junto com tal medida, por 

influência de Lutero, a mendicância, inclusive de monges e das ordens mendicantes, ficou 

proibida.  

 Estabelecida essa ideia em Wittenberg, Lutero e Karlstadt passaram a disseminá-la em 

outras partes do continente. A segunda cidade a proceder de forma semelhante foi Leisnig, em 

1523, onde Lutero passou uma semana ajudando a cidade a estabelecer um conjunto de leis 

parecido com o de Wittenberg. Lá também se estabeleceu uma caixa comum de assistência 

aos pobres. A organização dessa caixa comum incluía a eleição de dez administradores por 

ano, sendo dois membros da nobreza, dois membros do Conselho da cidade, três membros 

moradores da cidade e três camponeses. Assim, os livros de registros deveriam ser mantidos 

trancados dentro da igreja, com dez cadeados diferentes, onde cada membro do conjunto de 

administradores teria uma chave. Esses membros também deveriam prestar contas à 

comunidade, e o dinheiro deveria ser usado não somente para o socorro imediato dos pobres, 
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mas também para sustentar escolas e até pagar dotes de casamentos. Como em Wittenberg, 

em Leisnig também se proibiu a mendicância. Para sustentar tal fundo, um levantamento era 

feito pelos cristãos daquela paróquia, os quais doariam segundo sua possibilidade, conforme a 

recomendação bíblica de 2 Coríntios 9,7: “Cada um contribua segundo propôs em seu 

coração”.  

 

4.3. Os reformados e os anglicanos 

 

 A doutrina dos reformados, que deu origem aos puritanos, huguenotes, batistas 

particulares e presbiterianos, foi bem explorada por Max Weber no clássico A ética 

protestante e o ‘espírito’ do capitalismo, em que ele demonstrou que a nova prática 

dessacralizada dos seguidores de Calvino, Zwínglio e Knox fora responsável pela acumulação 

de capital pelos burgueses que migraram para os Estados Unidos. Já não havia mais a 

necessidade de fugir do mundo, mas de exercer uma vocação no mundo do trabalho. Além 

disso, o ideal de vida santificada também serviu para acumular dinheiro, já que o protestante 

deixava de se ausentar da produção para se divertir e gastar com isso para trabalhar e 

acumular ainda mais. Não motivado por ganância, mas por ascese. Não se acumulava dinheiro 

propositalmente para desfrutar de uma vida luxuosa, mas, antes, por se evitar os prazeres de 

uma vida confortável e luxuosa é que se acumulava
200

. Como, neste assunto, tanto os 

reformados como os anglicanos estavam praticamente de acordo, trataremos ambos de forma 

conjunta, partindo de Calvino como base. No terceiro livro das Institutas, capítulo 7, lemos: 

 

A Escritura, porém, para nos conduzir pela mão a isto, nos adverte que tudo 

quanto obtemos da mercê do Senhor nos é confiado com esta condição: que 

se destine ao bem comum da Igreja, e por isso o uso legítimo de todas as 

graças consiste em compartilhar liberal e generosamente com os outros. 

Nenhuma regra mais certa, nenhuma exortação mais sólida para mantê-la, se 

podia cogitar do que onde somos ensinados que todos os dotes de que somos 
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Nos dias atuais, é muito importante fazer uma distinção da análise de Weber com a doutrina da teologia da 

prosperidade neopentecostal, que tem sido objeto de alguns equívocos. Ao associar o estudo de Weber, que 

recortou o protestantismo calvinista e a doutrina da predestinação com o protestantismo neopentecostal e a 

teologia da prosperidade o pesquisador acaba por cair em um grande erro metodológico. É importante pontuar 

que o protestantismo que Weber estudou é muito diferente do neopentecostalismo contemporâneo. O protestante 

dos Estados Unidos que Weber recortou como objeto de estudo não pregava que sua fé o tornaria rico, nem era 

esse o objetivo. O acúmulo de capital lá aconteceu como decorrência de uma vida empenhada no trabalho, e 

ascética. O protestante não acumulava para seu benefício próprio, mas visando, inclusive, a expansão da sua fé. 

Já o neopentecostalismo atual, ao apregoar a teologia da prosperidade, busca em um Deus generoso benesses 

para desfrutar o melhor possível nesta vida. São, portanto, teologias, motivações e comportamentos muito 

diferentes.  
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possuidores são dádivas de Deus, creditadas à nossa confiança com esta 

condição: que sejam administradas em beneficio do próximo (1 Pe 4,10)
201

. 

  

Calvino, por ser parte da segunda geração de reformadores, tinha uma visão ampliada 

do assunto da questão social e das finanças.  Para ele, a causa da pobreza estava na natureza 

decaída do homem, pois o pecado havia trazido todo tipo de transtorno à ordem social. Afinal, 

dizia Calvino, remetendo a Romanos 8,20-23, em Adão tudo fora amaldiçoado por Deus. Para 

os reformadores, portanto, o caos econômico no mundo era causado tanto pela ganância 

egoísta dos homens que não conhecem a Deus como por aqueles que, mesmo conhecendo, 

não têm fé na providência de Deus, conforme Mateus 6, e sentem necessidade de acumular. 

Para o reformador de Genebra, estocar alimentos, deter monopólios e qualquer tipo de 

especulação financeira, bem como privar o homem do seu trabalho (desemprego) era pecado. 

Se, portanto, a injustiça social acontece por causa da natureza decaída do homem, a obra 

salvífica de Deus deve abranger toda a restauração do universo. Se Cristo era o Senhor de 

toda a existência humana, era dever da igreja dar atenção também às questões sociais e 

políticas. Não que a justiça plena fosse alcançada aqui. Para os teólogos da Reforma, e para os 

cristãos de forma geral em todos os tempos até agora, a perfeição da justiça plena e abolição 

da ordem social hierarquizada só se efetuará após o juízo final. Mas, para Calvino, isso não é 

justificativa para acomodação. Antes, é dever de o governante cristão persistir em busca da 

situação menos injusta possível.  

 Dessa forma, há, para os reformados, uma distinção entre a responsabilidade da Igreja 

e a responsabilidade do governo secular ou civil no que se refere à questão social e 

econômica, o que não significa que Calvino queria a separação entre ambos os poderes. Pelo 

contrário, para ele, o governo secular deveria prover os meios necessários para a igreja 

realizar sua missão. O governo civil deveria promover a ordem social para evitar injustiças e 

explorações. Mas, uma vez que seria inevitável que alguns pobres fossem prejudicados, 

caberia à igreja tratar da assistência social, posicionamento, portanto, contrário ao de Lutero. 

Era a Igreja quem deveria envolver-se diretamente no cuidado dos pobres, dos órfãos e das 

viúvas através do diaconato, conforme Atos 6, 1-7 e 1 Timóteo 3,8-13. Portanto, no volume 

IV das Institutas, quando trata do ordenamento da Igreja, Calvino não propõe a criação de 

uma caixa comum, mas propõe que os diáconos administrem o fundo destinado aos pobres. 

Na prática era bastante parecido com o que foi proposto por Lutero. Tanto a paróquia faria 
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uma coleta, como o governo civil, através do Conselho da cidade, que destinaria uma verba 

para assistência dos pobres. Os diáconos receberiam essa verba e cuidariam para que ela fosse 

justamente distribuída entre os necessitados. Entre os necessitados estavam também os 

doentes que não podiam arcar com os altos custos de um tratamento de saúde. É importante 

lembrar que as guerras, a falta de saneamento básico, as epidemias, a falta de assistência 

médica, e a pobreza com a respectiva má nutrição, faziam com que existissem muitos doentes 

naquele contexto. Calvino sabia que o governo civil não daria conta de atender todo mundo e, 

com base nessas ideias, ao mesmo tempo em que criou a primeira escola de frequência 

obrigatória, levou a igreja de Genebra a criar o Hospital Geral de Genebra, fundado por 

Guilherme Farel (1489-1565) e administrado pelos diáconos. Esse hospital prestava 

assistência médica gratuita aos pobres, órfãos, refugiado e viúvas, com médicos de plantão. 

Assim, para Calvino, a questão financeira estava ligada à prática da vida cristã, daí ele tratar 

dela no volume III, e não no volume IV, quando tratou da Igreja. Ou seja, o desejo de ajudar 

ao próximo em necessidade deveria nascer voluntariamente do coração do cristão, e não ser 

um ordenamento oficial da paróquia.   

 Os 39 artigos de religião, documento máximo dos anglicanos, em seu artigo 38, 

afirma: “As riquezas e bens dos cristãos não são comuns quanto ao direito, título e posse, 

como falsamente apregoam certos anabatistas. Todos, no entanto, das coisas que possuem 

devem dar deliberadamente esmola aos pobres, segundo o seu poder”
202

. Por que os 

anglicanos registraram isso em seu documento? Primeiramente porque provavelmente fizeram 

confusão entre a doutrina dos anabatistas e dos espiritualistas. O documento especifica que 

“alguns anabatistas” pregavam isso, tratando, possivelmente, dos discípulos de Thomas 

Müntzer, muitas vezes confundidos como anabatistas. Em segundo lugar, pela fama de que os 

anabatistas pregavam que todas as posses deveriam ser comuns advinda do que ocorreu na 

cidade de Münster o que, de fato, ocorreu, mas como um caso isolado. No geral, o 

pensamento dos anglicanos era o mesmo que os anabatistas, calvinistas e luteranos, isto é, de 

que dever-se-ia cuidar dos pobres. Sabendo que a teologia anglicana é comum com a teologia 

calvinista, à luz dos escritos de Calvino é possível saber que “esmolas”, neste caso, não é no 

sentido católico, de expiação, mas no sentido calvinista de que o cristão deveria, por ser 

cristão, ajudar aos pobres. Os anglicanos concordam com os calvinistas no sentido de que a 
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esmola deveria ser uma consequência da salvação da alma obtida pela graça mediante a fé, e 

não uma forma de se obter a salvação da alma pelas obras.  

 

4.4. Os espiritualistas  

  

 Como vimos, os espiritualistas, e não os anabatistas, através da liderança de Thomas 

Müntzer, estavam mais presentes entre os camponeses. No século XVI, este segmento 

vivenciou rupturas em relação ao sistema medieval. O crescimento do comércio, a introdução 

de uma economia monetária e o crescimento da cidade permitiram a eles romper com a 

sociedade feudal que era estática. Isto porque, para os habitantes das cidades se ocuparem do 

comércio, é preciso obter do campo o suprimento de alimentos para atender suas necessidades 

básicas. A divisão de trabalho se acentua já que o comércio depende do suprimento do 

camponês para abastecê-lo. E, para atender essa necessidade, os camponeses tiveram que 

aumentar sua produção abrindo terras cultiváveis onde antes era floresta, obtendo com isso a 

liberdade de ser, ainda que apenas parcialmente, dono de um pedaço de terra.  

 Antes, no regime feudal, não havia interesse em aumentar a produção, já que não se 

obteria nenhum lucro com isso. Com a nova realidade social do século XVI, porém, qualquer 

colheita superior às necessidades básicas podia ser vendida, o que significaria lucro. Agora o 

camponês não faria apenas trocas para subsistência, mas receberia dinheiro como pagamento. 

Ou, se não desejasse lucrar nessa perspectiva, poderia o próprio camponês ir para a cidade 

tentar a sorte como comerciante, o que não era muito seguro, já que a maioria dos que assim 

arriscavam não conseguiam obter sucesso.  

 O senhor também percebeu as modificações e sabia que, caso os camponeses fossem 

embora para as cidades, não teria quem trabalhasse suas terras. Na nova economia monetária 

não caberia mais o pagamento pelo uso da terra através de alguns dias de trabalho na terra 

senhorial. Seria mais negócio para ambos que o senhor pagasse em dinheiro pelo trabalho do 

camponês em sua terra, ou que o camponês lhe pagasse em dinheiro o aluguel para trabalhar 

naquele terreno. A nobreza e a Igreja, detentoras de terras, em sua maioria, colocavam-se 

contrárias à emancipação dos servos. Por isso que, no século XVI, a revolta dos camponeses é 

voltada tanto mais contra os clérigos do que contra os nobres.  

 Além dos fatores mencionados, é importante lembrar que a dizimação causada pela 

Peste Negra diminuiu a mão de obra e, por consequência, onde há pouca mão de obra, o 

salário aumenta. Fato é que os camponeses conquistaram uma situação melhor ao longo dos 
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anos e, quando os senhores tentaram recolocá-los na situação dos antigos servos, resistiram. 

Afinal, não é incomum que revoltas aconteçam quando os dominadores tentam fazer os 

dominados perderem direitos conquistados. Além do fator dos senhores desejarem reconduzir 

os camponeses ao antigo regime de servidão, o grande aumento das taxas de impostos 

também foi decisivo para eclosão das revoltas. Além disso, com a melhoria das condições de 

vida, o campesinato passou a desejar participar mais das decisões administrativas e políticas 

de sua região.  

 Por isso, no contexto da Reforma Protestante, e inspirados na insurreição de Lutero 

contra Roma, surgiram os levantes camponeses, com auge na revolta de 1525 na região da 

Suábia. Ela teve início em junho de 1524 na margem sudeste da Floresta Negra, onde 

atualmente é a fronteira da Suíça com a Alemanha, quando uma sublevação dos camponeses 

contra o marquês de Stühlingen foi decisiva para que se eclodissem outros levantes em outras 

partes da Europa. Em abril daquele ano, os camponeses de Marchthal negaram-se a pagar 

serviços pessoais ao abade e, no mês seguinte, suspenderam o pagamento de tributos e 

dízimo. No dia 24 de outubro de 1524, o camponês Müller de Bulgenbach liderou uma 

marcha até Waldshut, juntando os camponeses de ambas as localidades no levante, de onde 

enviaram emissários para várias cidades conclamando os demais camponeses a se juntarem a 

eles. A nobreza não podia conter de imediato o levante já que suas forças estavam na Itália 

lutando contra Francisco I da França, o que fez com que os camponeses ganhassem cada vez 

mais forças. Então, em março de 1525, provavelmente sob a tutoria de Thomas Müntzer, 

foram redigidos os 12 artigos dos camponeses, documento que sintetizou as queixas dos 

camponeses, as quais não foram atendidas, já que os que não se renderam foram massacrados. 

Nos meses de abril e maio de 1525 a rebelião se estendeu rapidamente sobre grande parte do 

Sacro-Império, atingindo até a Áustria. Apesar de o marco final ser a rendição dos rebeldes 

em Mühlhausen em maio de 1525, na região do Tirol a rebelião permaneceu até 1526.  

 O primeiro artigo do texto de Müntzer solicita o direito de escolherem os pastores de 

sua comunidade. Ou seja, como vimos, queriam ter mais participação na vida política. No 

segundo artigo, portanto, lemos: 

 

Aceitamos pagar o dízimo dos cereais, dízimo que o Velho Testamento 

instituiu, que o Novo Testamento aboliu, mas pagando-o de maneira 

conveniente, isto é, dando-o a Deus. Parece-nos justo, consequentemente, 

que esse dízimo seja remetido ao pastor que anuncia claramente a palavra 

divina e, com este fim, os cobradores de nossas comunas serão encarregados 

de cobrá-lo, depois de remeter uma parte ao pastor que a usará para sua 

manutenção e de sua família. Uma parte do que sobrar será distribuída entre 
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os pobres e necessitados que vivem nas cidades. Segundo essa situação, a 

repartição será feita a cada um pelos nossos cobradores. Se restar ainda 

alguma coisa será guardada em previsão de uma possível penúria a fim de 

poupar aos pobres impostos vexatórios nesses momentos de provação.
203

  

 

  

Vemos, com isso, que a proposta de Thomas Müntzer não difere em essência tanto da 

proposta de Lutero e Calvino. Isto é, ainda que mudem nomenclaturas, na prática todos 

queriam o mesmo: Que um fundo comum fosse destinado a ajudar aos necessitados. Os 

artigos 3 e 6 pedem o direito de ser livre, argumentando que assim Deus criara todos, 

inclusive pedindo no artigo 7 que não sejam onerados de trabalho. E no artigo 4, 5 e 10, 

pedem o direito de caçar, pescar e derrubar madeira nas florestas. Já nos artigos 8, 9 e 11 

pedem que sejam fixados impostos e lei justas. Por fim, no capítulo 12, argumentam que suas 

exigências são pautadas pela Bíblia e, caso alguém prove que estão errados, estão dispostos a 

rever esses pontos. 

 

4.5. A proposta anabatista   

 

  Nesse contexto, os anabatistas então apresentaram sua proposta, conforme 

encontramos na Confissão de Schleitheim, anexo 5: 

 

 

Nenhum dos irmãos e irmãs desta comunidade deve ter algo próprio, senão 

(como os cristãos no tempo dos apóstolos) terem tudo em comum e reservar 

de forma especial um fundo comum, através do qual se poderá prestar ajuda 
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 “According as the just tithe is established by the Old Testament and fulfilled in the New, we are ready and 

willing to pay the fair tithe of grain. The word of God plainly provided that in giving according to right to God 

and distributing to His people the services of a pastor are required. We will that, for the future, our church 
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surplus to avoid laying any land tax on the poor. In case one or more villages themselves have sold their tithes on 

account of want, and each village has taken action as a whole, the buyer should not suffer loss, but we will that 

some proper agreement be reached with him for the repayment of the sum by the village with due interest. But 

those who have tithes which they have not purchased from a village, but which were appropriated by their 

ancestors, should not, and ought not, to be paid anything farther by the village which shall apply its tithes to the 

support of the pastors elected as above indicated, or to solace the poor as is taught by the Scriptures. The small 

tithes, whether ecclesiastical or lay, we will not pay at an, for the Lord God created cattle for the free use of man. 

We will not, therefore, pay farther an unseemly tithe which is of man's invention”. Doze artigos dos camponeses, 

artigo 2, p. 233. 
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aos pobres, de acordo com as necessidades que cada um tenha. E, como na 

época dos apóstolos, não permitir que nenhum irmão passe necessidade. 

 

 

 Uma leitura rápida e superficial do supracitado texto pode sugerir que os anabatistas 

eram protocomunistas, como leram os marxistas. A primeira impressão que a fonte nos passa 

é a de que os anabatistas não tinham propriedades próprias, pois vendiam tudo que tinham e 

davam para os líderes dividirem entre a comunidade. Essa era a imagem que tinham deles no 

século XVI. Heinrich Aldegrever (1502-1561), em 1540, talhou a gravura A sociedade dos 

anabatistas (consultar anexo 18), de forma a expressar o preconceito dessa visão. 

Provavelmente era assim que os luteranos, como ele, viam os anabatistas. Como vemos nesse 

trabalho artístico, os anabatistas estão amontoados em um pequeno cômodo e despidos. Assim 

imaginava a maior parte da sociedade, isto é, acreditavam que os anabatistas literalmente 

viviam como a Bíblia narra que os primeiros cristãos de Jerusalém viveram, ou seja, tendo 

tudo em comum. Nada mais fantasioso se contrastado com a enorme diversidade de fontes. 

No entanto, uma análise mais profunda demonstra que não era exatamente assim. Na verdade, 

trata-se de uma negação da propriedade privada simbólica, isto é, uma disposição de ajudar os 

mais necessitados da comunidade, e não necessariamente que eles voluntariamente abriam 

mão de possuir suas propriedades.  

 A fonte afirma que “nenhum dos irmãos desta comunidade deve ter algo próprio, 

senão (como os cristãos no tempo dos apóstolos) terem tudo em comum”. Se o texto 

terminasse aqui, poderíamos inferir, com bastante certeza, de que pregavam que nenhum 

membro da comunidade deveria ter algo próprio, mas tudo deveria ser igualmente repartido. 

Porém, a fonte continua: “e reservar de forma especial um fundo comum, através do qual se 

poderá prestar ajuda aos pobres”. Se todos abrissem mão de suas propriedades, agindo com 

literalidade quanto à primeira parte do texto, não precisaria fazer um fundo comum. Aliás, 

seria impossível fazer um fundo comum “para ajudar aos pobres”, afinal, todos estariam na 

mesma condição. Sendo assim, é mais coerente e possível que eles pregavam que deveriam 

fazer um fundo comum de ajuda aos pobres, como os luteranos, e para que essa caixa comum 

tivesse recursos de fato, era preciso que os membros da comunidade doassem com 

liberalidade. E essas doações ocorreriam se eles considerassem, simbolicamente, que o que 

tinham não era seu de fato, mas de todos. Em outras palavras, eles deveriam ter no coração o 

sentimento de que tudo era de todos para que tivessem a liberalidade de fazer doações para 
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um fundo comum de ajuda aos pobres. Dessa forma, toda a confusão foi feita com base na 

interpretação precipitada da primeira parte do texto.  

 Em primeiro lugar, sobre isso, é preciso questionar quais eram essas propriedades que 

o documento anabatistas interditava aos membros da sua seita. Ao longo da Idade Média, a 

propriedade era a posse de terras. No entanto, com a volta da moeda e o crescimento da 

burguesia, a propriedade poderia ser o dinheiro. Quando lemos que eles não deveriam ter 

“algo próprio” é bem provável que se trate de afirmar que eles não deveriam ter “dinheiro 

próprio”. Afinal, adiante, a fonte afirma que deveriam fazer um “fundo comum” para ajudar 

aos pobres. A forma de se fazer esse “fundo comum” capaz de ajudar aos pobres era através 

do dinheiro. Até porque, como a própria fonte afirma, eles faziam isso inspirados em como 

era “na época dos apóstolos” e, conforme o texto bíblico, na época dos apóstolos os cristãos 

que possuíam alguma coisa, vendiam suas propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos 

apóstolos (Atos 4,34). Por isso, o mais provável a deduzir é que os anabatistas tinham essa 

imagem em sua mente quando propuseram fazer o mesmo em suas comunidades, isto é, 

vender o que tinham e entregar o dinheiro aos líderes para que tudo fosse de todos. Além do 

que, o fundo comum era, muitas vezes, uma caixa literal, onde se guardava o dinheiro (ver 

anexo 25). 

 A ideia de um cristianismo primitivo ideal foi uma imagem que perpassou todo o 

período medieval presente nos grupos heréticos, que desejavam retornar a essa suposta pureza 

perdida com o passar do tempo. Não era diferente com os anabatistas. No entanto, é 

importante lembrar que essa hermenêutica tinha (como ainda hoje tem) seus equívocos. 

Usando a própria Bíblia como um documento histórico, é interessante notarmos que ela relata 

no livro de Atos que somente os cristãos de Jerusalém tiveram essa prática de ter as posses em 

comum. As demais comunidades cristãs primitivas estavam longe tanto de um ideal de pureza 

como de uma fraternidade em que tudo era de todos. Para a comunidade primitiva em Roma, 

Paulo escreveu: “Socorrei os irmãos nas suas necessidades” (Rm 12,13). Se ele precisou 

escrever essa recomendação é, no mínimo, porque ela não acontecia. A comunidade que se 

reunia em Corinto era bastante problemática em seus relacionamentos interpessoais e isso se 

evidencia nas diversas advertências que supostamente Paulo escreveu nas duas cartas que 

foram preservadas no Novo Testamento, como em 1 Coríntios 4, em que o autor repreende-os 

por estarem levando uns aos outros na justiça comum para resolver vários conflitos. Para a 

comunidade da Galácia, Paulo escreveu que estava admirado deles terem abandonado seus 

ensinos tão rapidamente (Gl 1,6).  Quando escreveu para os primeiros cristãos de Filipos, 
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Paulo afirmou que já tinha passado muita necessidade financeira e que os cristãos de Filipos 

tinham sido os únicos a ajudarem ele enviando-lhe alguns recursos (Fp 4,15-16). E a igreja 

que se reunia na próspera cidade de Laodiceia era rica, mas foi repreendida na carta enviada 

por João: “Por que tu dizes: Sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és 

infeliz, miserável, pobre, cego e nu” (Ap 3,17). Assim, que ideal de pureza primitiva era esse 

que os cristãos medievais buscavam reviver? Não o que de fato ocorreu, mas a imagem 

idealizada que eles criaram a partir da comunidade de Jerusalém.   

 Aparentemente, a comunidade de Jerusalém fora a única que supostamente vivenciou 

a experiência da abnegação da propriedade privada em prol de uma distribuição coletiva no 

período do cristianismo primitivo. Essa informação está presente no livro de Atos, aparecendo 

tanto no capítulo 2 como no capítulo 4, sendo que o capítulo 5 ainda narra o episódio de 

Ananias e Safira, que teriam morrido após mentirem para o apóstolo Pedro sobre o real valor 

da venda de sua propriedade. É preciso constatar, porém, que essa experiência foi espontânea, 

pois não conhecemos nenhuma recomendação de que deveriam colocar isso em prática. Não 

encontramos recomendação para essa prática nem nas palavras de Jesus registradas nos 

evangelhos e nem entre as epístolas dos apóstolos. Desconhecemos a existência de 

mandamento para que necessariamente tivessem propriedades em comum. Pelo contrário. 

Quando Judas repreendeu a mulher que derramou perfume aos pés de Jesus, dizendo que o 

dinheiro poderia ter sido usado para ajudar aos pobres, Jesus repreendeu a Judas dizendo que 

os pobres sempre existiram e existiriam (Jo 12,8). As recomendações, em geral, eram sempre 

para ajudar aos pobres, e não para ter tudo em comum na comunidade. O que teria motivado 

essa prática na comunidade de Jerusalém teria sido a forte perseguição que sofriam, 

principalmente dos judeus, que fazia com que os cristãos passassem severas necessidades. É 

preciso lembrar que a comunidade de Jerusalém era liderada por apóstolos que, ao emigrarem 

da Galileia para a Judeia, estavam desempregados e sem recursos financeiros. Tanto é fato 

que assim aconteceu que Paulo pede tanto aos romanos como aos coríntios que ajudem 

financeiramente aos irmãos de Jerusalém por estes estarem passando necessidades financeiras. 

Quando escreveu para os cristãos que se reuniam em Roma, Paulo afirmou que as igrejas da 

Macedônia e da Acaia tinham levantado uma oferta para ajudar aos pobres irmãos de 

Jerusalém, e que os romanos deveriam fazer o mesmo (Rm 15,26-27), fazendo o mesmo 

discurso com os cristãos de Corinto (2 Co 8). A questão, então, é: Se os cristãos de Jerusalém 

tiveram essa prática de dividir suas propriedades, não foi por estarem seguindo algum 
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mandamento, mas pela pobreza em que viviam. No caso dos anabatistas, foi por estarem 

passando por semelhante situação? Como vimos no primeiro capítulo, não. 

 No caso dos anabatistas, se não eram majoritariamente pobres necessitados, a principal 

motivação de registrar essa informação de terem tudo em comum era outra. Como é possível 

notar nas fontes, havia entre os anabatistas um forte desejo de vivenciar todas as 

recomendações e exemplos bíblicos da maneira mais integral possível. Portanto, a primeira 

motivação de registrar por escrito que deveriam se abster de bens pessoais em favor de 

compartilhar tudo com a comunidade era, sem dúvida, do desejo de seguir o exemplo de 

Jerusalém para viverem como os primeiros cristãos, e não por estarem passando necessidades 

ou privações. Esse desejo de viver na integralidade tudo que viam na Bíblia era acompanhado 

do imaginário medieval de que a prática da comunidade de cristãos primitivos de Jerusalém 

era uma ideal de pureza evangélica a ser resgatado.  

 Ao longo da História, diante da informação acima, a historiografia, principalmente a 

marxista, associou os anabatistas a pobres camponeses desprovidos, entendendo que a 

motivação deles em colocar isso em prática era a situação de pobreza em que viviam. Porém, 

como vimos no primeiro capítulo, os anabatistas não foram formados majoritariamente ou 

exclusivamente de pobres camponeses, senão de pessoas da cidade com certos recursos 

financeiros. Dessa forma, a motivação dos anabatistas em buscar vivenciar essa experiência 

não teria sido a pobreza, mas o desejo de imitar os cristãos de Jerusalém, dado a herança 

medieval que os elevou a exemplo de ideal evangélico.   

 Além disso, o fato dessa informação aparecer na Confissão de Schleitheim não 

significa que ela foi necessariamente colocada em prática. É interessante notarmos que, de 

todas as fontes, esse é o assunto que menos aparece. Ele não é em momento algum citado na 

carta que Grebel escreveu para Müntzer, por exemplo. A ausência dessa informação nas cartas 

nos leva a perceber que não era um assunto tão importante como os demais, provavelmente 

porque a pobreza de seus membros não era a preocupação principal. Se compararmos as 

cartas de autoria atribuída ao apóstolo Paulo com os documentos anabatistas é bem mais 

coerente concluir que a ausência do tema nas fontes é porque havia alguns pobres na 

comunidade que já estavam sendo assistidos em suas necessidades. Ou seja, Paulo precisara 

incentivar a coleta para os pobres provavelmente porque não estavam sendo assistidos. Já os 

anabatistas, se não escreveram sistematicamente sobre isso é provável que seja porque os seus 

pobres já estavam sendo assistidos. Dado o volume de escritos anabatistas e a diversidade de 

assuntos que trataram, descarta-se não terem abordado o assunto por algum impedimento.  
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 A nossa interpretação, portanto, como afirmamos acima, é que foi algo simbólico. 

Quando a fonte afirma: “Nenhum dos irmãos e irmãs desta comunidade deve ter algo próprio, 

senão terem tudo em comum” não se trata de que deveriam efetivamente vender tudo e 

repartir entre os membros, mas de uma predisposição no coração para tal. Nos pontos 

imediatamente anteriores e posteriores, essa confissão descreve exatamente como os membros 

da comunidade deveriam realizar suas refeições. Assim, é possível que, se fosse para isso ser 

colocado em prática literal, haveria também as respectivas recomendações de como todo esse 

processo deveria ser vivenciado. Mas, o argumento maior vem em seguida, quando logo 

depois a fonte afirma: “e reservar de forma especial um fundo comum, através do qual se 

poderá prestar ajuda aos pobres”. Como seria possível não terem nada, distribuírem tudo e, 

ainda assim, fazerem um fundo? O mais provável, portanto, é que deveriam não considerar 

serem os donos em seu coração para que se dispusessem a fomentar esse fundo. É impossível 

e redundante ter tudo em comum e ainda assim fazer um fundo de assistência aos pobres. 

 Quando estudamos no capítulo primeiro as fontes narrativas, como as Crônicas 

Hutteritas e o Espelho dos Mártires, conseguimos inferir a situação econômica e social dos 

membros das seitas anabatistas. Nessas crônicas não encontramos nenhuma narrativa que 

demonstre que eles abriam mão de suas propriedades para literalmente terem tudo em comum.  

 

4.6. Compreendendo o conflito 

 

 A distinção que se faz entre os reformadores do século XVI muitas vezes coloca os 

anabatistas como sendo a corrente formada de despossuídos e daí pregarem o fim da 

propriedade privada. Essa confusão é, inclusive, contemporânea a eles, já que no artigo 16 da 

própria Confissão de Augsburgo lemos: 

 

 

Da ordem política e do governo civil se ensina que toda autoridade no 

mundo e todos os governos e leis ordenados são ordenações boas, criadas e 

instituídas por Deus, e que cristãos podem, sem pecado, ocupar o cargo de 

autoridade, de príncipe e de juiz, proferir sentença e julgar segundo as leis 

imperiais e outras leis em vigor, punir malfeitores com a espada, fazer 

guerras justas, combater, comprar e vender, fazer juramentos 

requeridos, possuir propriedade, casar, etc. Aqui são condenados os 

anabatistas, os quais ensinam que nenhuma das coisas supramencionadas é 

cristã.   
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 No entanto, o que vimos é que se tratava, à época, de uma incompreensão de quem 

eram os anabatistas de fato. Como demonstramos, nem nos documentos teológicos das 

pregações dos líderes anabatistas vemos a defesa do fim da propriedade privada, nem nas 

crônicas que narram a vida de suas comunidades e membros vemos a ausência da propriedade 

privada na prática. Essa confusão tem persistido ao longo dos séculos e até na historiografia 

atual faz tal distinção, entre reformadores burgueses luteranos e calvinistas contra camponeses 

anabatistas que desejavam o fim da propriedade privada porque eram pobres e 

marginalizados. Dessa forma, associar os anabatistas a protocomunistas ou a revolucionários 

sociais, ainda que não fosse um anacronismo, seria insustentável, pois nem de forma 

embrionária é possível ver alguma ideia assim em seus escritos e em suas práticas. O que 

ocorreu foi uma confusão muito parecida com aquela dos primeiro séculos em que as 

autoridades romanas e a sociedade como um todo acreditavam que as comunidades cristãs 

eram canibais por realizarem uma ceia em que comiam o corpo de Cristo.  

 Vimos no capítulo 2 e 3 que a ideia da separação entre o governo civil e o governo 

eclesiástico, bem como o pacifismo e a recusa de lutar na guerra contra os muçulmanos, 

foram motivos de controvérsias entre os anabatistas e demais reformadores. Assim, o conflito 

entre essas correntes não se deu apenas por divergências teológicas, como o batismo e a ceia, 

mas também por controvérsias ideológicas. Porém, na questão econômica, isto é, na questão 

da propriedade privada, não divergiam. Tanto os anabatistas como os demais reformadores 

defendiam a ideia de fazer um fundo de ajuda mútua, e não o fim da propriedade privada. Se, 

por isso, os anabatistas eram protocomunistas, todos os demais reformadores também 

deveriam sê-lo. Portanto, neste ponto, os anabatistas foram perseguidos pelas demais 

correntes da Reforma porque essas correntes acabaram por fazer uma imagem equivocada 

deles. Isto é, acreditavam que os anabatistas negavam a propriedade privada e literalmente 

tinham tudo em comum, quando isso não era verdade e dificilmente aconteceu. Se alguma 

pequena comunidade eventualmente praticou isso literalmente, era uma exceção, e não a regra 

do movimento. Os anabatistas, em seu conjunto, não negavam literalmente suas propriedades 

privadas. É compreensível que, dado que os anabatistas defendiam várias ideias radicais como 

as que vimos nos capítulos anteriores, as autoridades partiram do pressuposto de que eles 

realmente tinham tudo em comum. Daí o fato de, quando aprisionados, os guardas requererem 

dos pastores o dinheiro da comunidade. Eles realmente acreditavam que, como na 

comunidade de cristãos primitivos em Jerusalém, os anabatistas realmente depositavam tudo 

aos pés do líder.  
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CONCLUSÃO 

  

 Como vimos ao longo desta tese, durante o conjunto de eventos que a historiografia 

denominou de Reforma Protestante, concentrados no período entre 1517 e 1555 na região da 

Europa Central, ocorreram diversos conflitos entre as diferentes propostas religiosas e seus 

agentes, que não eram homogêneos. Uma dessas alas, os anabatistas, um segmento da então 

denominada Reforma Radical, entrou em conflito com os demais reformadores, 

principalmente luteranos, calvinistas e católicos. Analisamos justamente o conflito dos 

anabatistas com os demais reformadores e questionamos as razões que levaram a esse 

desentendimento. O conflito não foi motivado exclusivamente por uma só perspectiva, como 

as divergências teológicas ou as questões econômicas, mas por uma motivação mais complexa 

que envolveu, juntamente com a questão teológica e econômica, uma questão política e social 

onde cada ala tinha uma proposta ideológica diferente e que eram conflitantes entre si.  

 Posto isso, o levantamento de obras feito, que, partindo de autores consagrados até as 

pesquisas mais recentes, contemplou diversas línguas e abordagens diferentes. Percebemos 

que, por um lado, houve predomínio de pesquisas que contemplavam o conflito por motivos 

teológicos, principalmente afirmando que os anabatistas foram perseguidos pelos demais por 

sua nova forma de praticar o batismo cristão, excluindo dele as crianças. Percebemos também 

que, quando fugia da explicação teológica, as obras davam demasiada ênfase numa 

perspectiva econômica, afirmando que os anabatistas tinham sido perseguidos porque eram 

camponeses pobres que viram na Reforma Protestante uma possibilidade de melhoria de vida 

contra a aristocracia católica e a burguesia luterana e calvinista.  

Tanto a historiografia alemã marxista (Engels e Bloch), como a weberiana inglesa 

(Cohn) e a cultural francesa (Delumeau, Chaunu) traduzida para a língua portuguesa, tem 

apresentado os anabatistas como um movimento de camponeses pobres que discordaram de 

Lutero e Calvino porque viram na Reforma Protestante uma oportunidade de conseguir 

melhores condições de vida. Sobre a historiografia francesa, Jean Delumeau
204

, por exemplo, 

que usou exclusivamente fontes luteranas, não anabatistas, inclui Thomas Müntzer entre os 
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 DELUMEAU, Jean. Nascimento e Afirmação da Reforma. São Paulo: Pioneira, 1989. Historiador da 

mentalidade francês que, como outros historiadores da religião, pretende inventariar as crenças do seu objeto de 

estudo, relacionando-as como causa de relevantes transformações sociais. Já no prefácio, Delumeau informa que 

sua obra deter-se-á no movimento liderado por Lutero, que foi respondido com a reforma católica. É como se, 

para Delumeau, os movimentos religiosos do século XVI europeu se resumissem num embate entre Lutero e a 

Igreja Católica, com movimentos irrelevantes coadjuvantes, como os anabatistas. Sobre eles, Delumeau dedica 

somente quatro páginas dentro no segundo capítulo, na parte que tem como subtítulo As dificuldades de Lutero. 

Delumeau apresenta o movimento anabatista na perspectiva de inimigos de Lutero. Mostra, por um lado, as 

ideias dos minoritários para, em seguida, mostrar como Lutero respondeu aos desafios colocados.  
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anabatistas. Percebemos que um dos equívocos historiográficos foi pelo fato de que os autores 

fizeram afirmações sobre os anabatistas com base nas fontes dos seus inimigos, que também 

estavam erradas ou cheias de preconceito. Da mesma maneira fez Lucien Febvre
205

 quando 

apresentou os anabatistas no primeiro capítulo da terceira parte de sua obra
206

. Em acordo 

com Delumeau, define os anabatistas como sendo liderados por Karlstadt e Thomas Müntzer, 

sendo que este último liderou a revolta dos camponeses. O tumulto começara, segundo 

Febvre, em maio de 1520, quando um sacerdote de Zwickau, Thomas Müntzer, tentara 

implantar o comunismo
207

 naquela cidade. A nobreza reagiu e Müntzer fugiu. Três seguidores 

seus fugiram para Wittenberg, onde influenciaram Karlstadt, ex-professor de Lutero. Juntos, 

os seguidores de Müntzer e Karlstadt passaram a invadir igrejas para quebrarem as imagens. 

Isso fez Lutero regressar do seu exílio no castelo de Wartburgo para pregar contra tal 

radicalismo e reinstalar a ordem em Wittenberg, Saxônia, o que não impediu a eclosão da 

revolta entre 1524 e 1525 na Turíngia. Febvre intitulou o capítulo como Os anabatistas, mas 

em nenhum momento realmente cita algum dos anabatistas. Usa mais fontes que Delumeau, 

mas somente fontes luteranas. 

A edição comemorativa dos 100 anos de A ética protestante e o “espírito” do 

capitalismo, clássico do alemão Max Weber
208

, tratando do conceito de vocação, afirma que, 

para Lutero, o indivíduo deveria permanecer dentro do estamento que Deus o colocara, 

diferentemente do que queriam os espíritos fanáticos e a revolta camponesa. Weber nunca 

associou a revolta camponesa e os espiritualistas fanáticos aos anabatistas, mas Antônio 

Flávio Pierucci, editor da edição comemorativa, acrescentou entre chaves nesta parte que, 

neste caso, Weber tratava dos anabatistas, o que não é verdade. O mesmo editor fez um 

glossário no final da obra, onde, na página 278, é possível encontrar um verbete para os 

anabatistas, onde ele afirma: “É o nome com que ficaram conhecidas diversas seitas 
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 FEBVRE, Lucien. Martinho Lutero, um destino. São Paulo: Três estrelas, 2012. Nesta obra, a proposta de 

Febvre era traçar um perfil psicológico de Lutero e, então, compreender os anseios coletivos da época. Lutero, 
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protestantes radicais de extração popular
209

”. Para Pierucci, os anabatistas exaltavam 

politicamente as revoltas camponesas e “Mais do que à palavra da Sagrada Escritura e à 

teologia, davam importância à iluminação imediata do Espírito, a chamada ‘luz interior’”
210

. 

 Ao longo de nosso trabalho, portanto, percebemos que esses equívocos se deram, em 

parte, porque essa historiografia definiu-se os anabatistas a partir da visão que católicos e 

luteranos tinham deles e não buscando compreender quem eles foram de fato. Geralmente o 

historiador recorre à historiografia e às fontes da religiosidade predominante do seu local de 

fala e define os anabatistas a partir da historiografia e das fontes dessa religiosidade, sem 

realmente ouvir as fontes dos próprios agentes, como procuramos fazer nesta pesquisa. Por 

isso também os anabatistas acabaram sendo investigados por essa historiografia como sendo 

uma espécie de nota de rodapé da Reforma Protestante, chegando-se ao absurdo de se afirmar 

sobre eles que não davam muita importância à teologia. Como vimos, afirmação 

completamente insustentável diante de tantas fontes teológicas produzidas por eles.   

Ao serem relegados a marginalizados que não tinham teologia ou ideologia, mas 

apenas lutavam por sua sobrevivência, passaram a ser vistos como um grupo sem importância. 

Dessa forma, quando fomos às fontes anabatistas de fato, vimos que produziram muita 

teologia e uma ideologia muito relevante para o contexto. Se houve tanta manifestação 

contrária a eles, isto é, se todas as grandes alas da Reforma (luteranas, reformados, anglicanos 

e católicos) se manifestaram contrários é porque o movimento que fizeram causou muito 

alvoroço social à época. Se fosse um grupo isolado de pobres camponeses lutando por 

sobrevivência não teriam sido tão sistematicamente combatidos. 

Percebemos também que esses estudos privilegiaram predominantemente as 

divergências teológicas entre eles. Assim, sabe-se que os anabatistas entraram em conflito 

com os luteranos porque defendiam uma forma diferente de praticar o rito do batismo. E 

muito já se foi escrito para justificar teologicamente os dois posicionamentos antagônicos. Por 

outro lado, com o advento do marxismo na academia, passou-se a estudar esses movimentos 

na perspectiva da luta de classes. Portanto, para esses historiadores, os conflitos entre as 

diversas alas reformadoras foram geradas por motivações econômicas entre eles. Nessa linha 

interpretativa, os anabatistas entraram em conflito com os luteranos porque os anabatistas 

eram camponeses pobres enquanto os luteranos eram burgueses apoiados pela nobreza
211

.  
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 Diante dessas obras, percebemos que tais explicações eram insustentáveis ou 

insuficientes diante das fontes. Percebemos também que essas explicações chegaram a tais 

conclusões porque pesquisaram quase que exclusivamente as fontes dos inimigos. Ou seja, 

descreveram os anabatistas como os inimigos deles os descreviam, e não como eles mesmos 

se definiram. Dessa forma, ao invés de esboçar o que teria sido o movimento anabatista em si, 

essa historiografia fez uma imagem do movimento a partir do que os inimigos diziam deles. 

Por isso, associaram os anabatistas a outros movimentos, como ligá-los a Thomas Müntzer. 

Era comum naquela época que os luteranos e reformados classificassem todos os grupos 

discordantes deles e radicais como sendo anabatistas. Grande parte da historiografia, 

principalmente a mais divulgada no mundo lusófono, seguiu essa tradição. Por isso vemos 

tantas vezes os anabatistas sendo confundidos com os outros grupos. Por meio das fontes, que 

nos levaram ao respectivo pensamento, vimos que Karlstadt e Müntzer não podem ser 

agrupados no grupo dos anabatistas, tanto por terem uma ação temporalmente diferente como 

pelas ideias defendidas.  

Poucas foram as obras encontradas que partiram das fontes anabatistas propriamente 

ditas e, a partir delas, tentavam compreender o conflito. Por fim, nossa pesquisa é inédita 

porque analisou o conflito político-ideológico dos anabatistas com todas as demais propostas 

religiosas daquele período, como nos propusemos. 

 No primeiro capítulo trabalhamos as origens sócio-espaciais do movimento. 

Percebemos, pelas fontes, que os anabatistas não formavam um movimento majoritariamente 

camponês, mas urbano. Percebemos também que não era um movimento de interesse das 

camadas mais pobres, pois delas participaram muitos membros da elite, do alto clero e até de 

membros da nobreza. Seus líderes vieram, na maioria, do alto clero católico, e dos seguidores 

havia membros de todas as camadas sociais. Não eram todos iletrados, mas mesmo leigos 

produziram textos teológicos e provocativos. Encontramos debates sobre os mais variados 

temas, inclusive aqueles que eram de interesse ou possíveis a grupos oriundos da elite, como 

não fazer juramento, não usar a espada e não cometer excessos nas refeições. Ficou evidente 

que os anabatistas eram o grupo mais dinâmico dentre as opções contestadoras da Igreja 

Católica, posto que fosse o mais descentralizado. Enquanto os luteranos ficaram centrados em 

Lutero até a sua morte, e concentrados na região norte, os anabatistas tiveram diversas 

lideranças descentralizadas, inclusive femininas, que se sucediam e espalhavam o movimento 

com muita rapidez, fazendo com que fossem da Suíça à Holanda em muito pouco tempo se 

comparado com os demais. Portanto, a hipótese levantada foi confirmada. 
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Os anabatistas não formaram um movimento pequeno e isolado, mas algo que 

realmente se tornou um desafio para as autoridades estabelecidas. O que justifica a severidade 

da perseguição que sofreram. Não foram perseguidos porque eram pobres camponeses 

articulando uma revolução. Não foram perseguidos somente porque discordaram 

teologicamente do que estava estabelecido, como negar à eucaristia seu caráter de sacramento. 

Não foram perseguidos somente porque queriam rebatizar os cristãos. É fato que tinham uma 

teologia inovadora e é fato que essa teologia produzia uma proposta política de mudança 

social complexa e substancial, mas a explicação para a perseguição que sofreram só é 

satisfatória, como vimos, quando não reduz o movimento, mas trabalha todos esses pontos em 

conjunto e percebe-se o papel relevante da proposta política implícita em sua crença.  

 No segundo capítulo trabalhamos a questão da Cristandade. Diante das fontes, 

levantamos a hipótese de que o ato de rebatizar os adeptos tinha um significado que ia além 

da questão teológica de como interpretavam o sacramento do batismo, pois envolvia também 

uma questão político-ideológico, uma vez que ao negar o batismo para as crianças recém-

nascidas, negavam com isso a noção de Cristandade.  Em outras palavras, para os cristãos até 

então, o mundo político e o mundo religioso eram indissociáveis. Por isso, quando uma 

criança nascia, ela era batizada. Ser batizada a tornava cristã e cidadã ao mesmo tempo. O 

mundo medieval não era só um mundo do Cristianismo, já que nesta perspectiva seria 

permitida uma religião diferente, mas era o mundo da Cristandade, onde era inconcebível um 

poder que não fosse submetido às doutrinas romanas. Mesmo quando discutiam os poderes 

universalistas, o faziam com argumentos bíblicos e cristãos. O imperador, e os demais 

governantes, eram também os guardiões da Igreja. Quando os anabatistas interditaram o 

batismo para crianças, teologicamente estavam dizendo, com isso e naquele contexto, que 

somente adultos que decidissem conscientemente adotar a fé cristã é que deveriam formar a 

verdadeira Igreja. Ao mesmo tempo, ideologicamente, portanto, estavam separando o domínio 

da fé cristã, da religião, do domínio político. Isso fica claro quando analisamos o que veio a 

seguir. Não era só interditar o batismo a crianças porque não encontravam base bíblica para 

administrá-lo. Antes de interditar o batismo para as crianças, tornaram o batismo como um 

ritual de iniciação para pertencer à seita, que reuniria os verdadeiros cristãos. Logo, quem não 

fazia parte da seita não era um verdadeiro cristão. Portanto, enquanto no contexto da 

Cristandade, todos que nascessem na Europa cristã eram batizados porque eram 

automaticamente cristãos, para os anabatistas não existiria a Cristandade, onde todos os 

habitantes da Europa cristã seriam automaticamente cristãos, pois só seria verdadeiramente 
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cristão quem voluntariamente e conscientemente aderisse à seita dos verdadeiros cristãos por 

meio do batismo.  

Portanto, foram os anabatistas quem propuseram separar a vida religiosa das demais 

áreas da vida. Para eles, o governante não deveria intervir nos assuntos de fé, como era na 

Cristandade. Aqueles que fossem rebatizados formariam a seita dos verdadeiros cristãos, e 

deveriam governar a si mesmo sem interferência externa de nenhum poder. Por outro lado, 

para eles, os dogmas cristãos não deveriam ser impostos a todos que nascessem em um local, 

como era na Cristandade, mas só para aqueles que livremente aceitassem a ele se submeter. 

Podemos, com isso, afirmar que os anabatistas deram o primeiro ataque no muro da 

Cristandade, causando uma rachadura que levou ao seu tombamento na Revolução Francesa, 

quando então se separou Igreja e Estado, criando um conceito de Estado laico próximo ao que 

conhecemos hoje.  

O senso comum, porém, tende a projetar, em Lutero, a proposta de separar a Igreja do 

Estado quando, pelas fontes, verifica-se que Lutero nunca propôs isso. Lutero, Calvino e 

Zwínglio desejavam viver em seus principados o que Henrique VIII fez na Inglaterra. Quando 

lemos o que Melanchton escreveu na Confissão de Augsburgo, percebemos que os luteranos 

não queriam separar as esferas religiosas e políticas. Queriam que elas continuassem juntas, 

como na Cristandade, mas que o imperador se tornasse um luterano, ou reformado. Logo, não 

se tratava de formar uma seita onde só quem a ela aderisse se tornaria um verdadeiro cristão. 

Era pra continuar no contexto de Cristandade, em que todos que nascessem no Sacro-Império, 

ou na Suíça, seriam automaticamente cristãos. Só que, ao invés de serem cristãos submetidos 

ao papa, seriam submetidos à interpretação bíblica feita por Lutero na Saxônia, ou feita por 

Zwínglio em Zurique, por exemplo.  

Se Lutero compartilhasse da premissa dos anabatistas de colocar fim à noção de 

Cristandade ao separar o domínio religioso do domínio político e secular, não os teria 

perseguido. Portanto, quando vemos ordem de Lutero, Calvino, Zwínglio e católicos, (que no 

contexto da Cristandade se expressava tanto no papa, como no imperador católico), para 

perseguir e tentar calar os anabatistas, isso se deu pelo fato dos anabatistas discordarem dos 

demais numa perspectiva não só teológica, de acabar com o batismo infantil, mas também 

ideológica, pois acabar com o batismo infantil significava, também, acabar com o fato das 

pessoas automaticamente serem consideradas cristãs ao nascerem. Logo, a hipótese que 

colocamos no segundo capítulo foi confirmada pela análise das fontes. 
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No terceiro capítulo, analisamos a questão da proposta pacifista. Enquanto os 

luteranos, anglicanos, racionalistas, espiritualistas e reformados estavam de acordo com os 

católicos romanos no sentido de ser necessário e urgente formarem uma liga contra a ameaça 

dos turcos muçulmanos na fronteira a leste do império, bem como defender o direito dos 

magistrados usarem a espada para promover a ordem (e também para estabelecer a doutrina 

verdadeira, que cada reformador afirmava ser a sua), os anabatistas pregavam que os cristãos 

deveriam ser pacifistas. Assim, um anabatistas não deveria lutar contra os turcos muçulmanos 

caso eles invadissem o império e nem se tornarem magistrados e com isso fazer uso da espada 

para impor a ordem social. Muitas vezes se confundiu os anabatistas com os espiritualistas 

liderados por Thomas Müntzer, quando este pregava o oposto, inclusive liderando seus 

seguidores às revoltas sociais, como a guerra dos camponeses.  O episódio da tomada da 

cidade de Münster deve ser visto como fato isolado e exceção, posto que aquelas ações 

contrariassem tudo que era pregado, praticado e escrito pela maioria dos agentes do 

movimento, e não se sabe de qualquer ocasião em que tenha se repetido. 

 Por fim, no quarto e último capítulo, percebemos que em um aspecto os anabatistas 

estavam de acordo com as demais alas, mas foram perseguidos por, nesse aspecto, terem sido 

mal interpretados. Até hoje esse equívoco permanece na historiografia. Isto é, os anabatistas 

concordavam com todos os demais reformadores de que dar esmolas não deveria mais ser 

uma atitude expiatória, como defendiam os católicos romanos medievais, mas que o 

verdadeiro cristão deveria ajudar aos necessitados da sua comunidade. Por isso foram, 

erradamente, acusados de pregarem o fim da propriedade privada, e pelos marxistas chamados 

de comunistas. Os anabatistas estavam mais próximos dos reformados no sentido de 

entenderem que era papel da igreja socorrer aos necessitados, ao passo que Lutero secularizou 

a assistência social e atribuiu esse papel ao governo civil. No entanto, esse tema está de 

acordo com o primeiro, isto é, a noção de Cristandade. Para Lutero e Calvino, que desejavam 

manter os poderes interligados, dever-se-ia adotar ações sociais para todos, enquanto que os 

anabatistas, por desejarem a separação entre as esferas religiosa e secular, pregavam o 

cuidado com os pobres de suas comunidades, o que não significa que deixariam de atender 

aos demais, mas provavelmente seguindo a teologia paulina de Gálatas 6,10. 

Vimos também que por partir das fontes dos inimigos, divulgou-se que os anabatistas 

defendiam o fim da propriedade privada. Fontes não só escrita como inclusive imagética, 

como é o caso do quadro de Heinrich Aldegrever que citamos no último capitulo. Inclusive, 

num primeiro momento, partimos dessa hipótese acreditando que os anabatistas também 
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foram perseguidos pela ideologia de acabar com a propriedade privada. A análise mais 

criteriosa das fontes, porém, demonstrou que se tratava de um ideal simbólico, e não de uma 

prática concreta. Concluímos que, na verdade, os anabatistas foram perseguidos porque seus 

opositores acreditaram que eles defendiam e praticavam o fim da propriedade privada quando, 

na verdade, ao dizer que ninguém deveria considerar suas posses como sendo suas era no 

sentido simbólico de estarem sempre dispostos a ajudarem uns aos outros. 

Bourdieu explica que a teologia só se torna reflexão existencial no caso das classes 

economicamente privilegiadas, pois são estas que procuram uma justificação para seus 

privilégios, uma espécie de desencargo de consciência (por exemplo, a ideia de nível de 

qualidade de vida como retribuição divina é conscientemente tranquilizante para um rico 

quando este tem a possibilidade de crer que o é por ter agradado a divindade, enquanto o 

pobre é social e economicamente desfavorecido por sua própria escolha quando este decidiu 

fazer algo espiritualmente errado) e que, portanto, basta reconstruir o fato religioso do ponto 

de vista ideológico para se perceber as condições sociais de possibilidade. Daí que, só dos 

líderes anabatistas terem escritos tantos tratados teológicos, é evidente que não eram pobres 

camponeses como muitas vezes foi divulgado. 

Como são os agentes dessa mesma classe que produzem a teologia – ou seja, 

consequentemente quem produziu as fontes que trabalhamos – bastou ler essas fontes 

teológicas como legitimadoras de condições sociais para enxergarmos a condição social do 

período e os conflitos sociais presentes na época que os teólogos desejaram legitimar, ou 

propor. Enquanto os teólogos romanos tentaram legitimar a manutenção de uma ordem social, 

os luteranos, anabatistas e demais reformadores tentaram legitimar outra posição, daí uma 

ideologia, ou seja, uma proposta de transformação social, porém, por causa do contexto, 

legitimada por meio da teologia. Daí que o conflito teológico é, também, um conflito 

ideológico. O conflito eclesiástico é também um conflito político-social sem ser mero reflexo 

da economia. 

Portanto, o conflito dos anabatistas com os demais reformadores se deu, ainda que em 

parte, não só por causa da teologia que pregavam, mas também por causa da ideologia que 

defendiam. Podemos concluir que essa hipótese central foi confirmada. Ainda que a hipótese 

do terceiro capítulo não tenha sido confirmada, as outras o foram, sustentando a nossa tese. 

Portanto, o conflito dos reformadores com os anabatistas não foi somente um conflito 

doutrinário como também não foi um conflito puramente econômico mascarado de teologia. 
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As diferenças ideológicas entre eles tiveram um papel fundamental e foi essa diferença que 

procuramos elucidar nas páginas anteriores.  

Ora, se, como afirmamos, o conflito entre os anabatistas e os demais reformadores 

sempre foi estudado na perspectiva das suas práticas e representações teológicas, 

principalmente quanto à teologia do batismo e da celebração da Eucaristia, nossa tese procura 

contribuir com a historiografia ao tentar compreender o conflito entre eles na perspectiva da 

teoria de Bourdieu como apresentamos na introdução. Percebemos, então, que o conflito entre 

os reformadores e os anabatistas no século XVI não se resume exclusivamente às diferenças 

das práticas e representações teológicas, como também porque cada um dos movimentos criou 

um sistema simbólico estruturante da divisão política da época. Dessa forma, o desencontro 

entre os anabatistas e os demais reformadores ocorreu por causa desse conflito político-

ideológico e não só por divergências teológicas.  

Ora, no contexto do século XVI, a ação de Lutero, apoiada pela nobreza graças ao 

contexto político-econômico do período, quebrou a subordinação do corpo de especialistas 

incumbidos da gestão dos bens de salvação a Roma, mas não quebrou esse monopólio restrito 

ao clero cristão
212

, tanto é que os conflitos teológicos foram disputados pelos agentes 

manipuladores dos bens de salvação (sacerdotes
213

 outrora romanos que se tornaram 

protestantes, sejam luteranos, sejam anabatistas) e não pelos leigos, como fica evidente ao 

longo da nossa tese. Nesse ponto, então, Bourdieu chama a atenção para o fato importante que 

a nossa análise desse capital religioso produzido por esse corpo sacerdotal não pode ignorar as 

funções sociologicamente construídas que ela cumpre: primeiro, em favor dos grupos que a 

produzem e, em seguida, em favor dos grupos que a consomem.  

Nosso intento, portanto, foi identificarmos a ideologia anabatista, e compará-la, não 

para sermos a palavra final, mas um ponto de partida. É próprio da metodologia das ciências 

humanas sustentar uma tese até que o próximo pesquisador encontre novas informações em 

novas ou antigas fontes que confirmem, questionem ou desconstrua as afirmações anteriores. 

Assim, tentamos analisar o maior número de fontes e, partindo das principais obras 
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anabatistas, privilegiamos aquelas que enfatizam os aspectos sociopolíticos, e nos ajudaram 

explicar nossa problematização. 

Assim, quando procuramos conhecer o motivo de ter existido tanto conflito entre os 

anabatistas e as demais principais propostas religiosas daquele momento, não buscamos uma 

resposta teológica ou uma explicação econômica, mas pretendemos investigar essa 

problemática com a hipótese de que esses conflitos surgiram por divergências ideológicas 

entre eles. Por isso, no primeiro capítulo, procuramos compreender a ideologia anabatista e, 

para isso, conhecer as bases sociais do movimento, que permitiram o surgimento das ideias 

que eles defenderam. Em seguida, ao analisar as fontes que apresentamos, destacamos três 

pontos ideológicos que apareceram nas fontes de todas as alas ou correntes, de onde 

formamos os capítulos posteriores. Dessa forma, no capítulo dois, estudamos o conflito 

gerado entre os anabatistas e os demais reformadores porque os anabatistas eram o único 

grupo que desejava o fim da ideia de Cristandade. No capítulo três estudamos o conflito 

ideológico gerado pela proposta pacifista dos anabatistas de não lutar contra os muçulmanos. 

Por fim, no capítulo quatro, estudamos o conflito gerado pela proposta ideológica anabatista 

de acabar com a propriedade privada. Somente o estudo das fontes anabatistas à luz do 

contexto histórico nos permitiu compreender o que levou os demais reformadores a serem 

contrários a essas propostas de transformação social específicas. E, uma vez que eram 

contrários, quais ações eles desenvolveram para combater o movimento.   

  Ou seja, quando questionarmos os documentos dos reformadores e os documentos 

anabatistas, mesmo quando documentos teológicos, sobre sua proposta estruturante, as 

respostas que os documentos nos deram foram a ideologia desses grupos, e então pudemos 

compreender o contexto social que viveram e, por fim, comparar essas ideologias para 

entender o conflito entre eles manifestos nos embates simbólicos se esse questionamento 

enxergar os interesses políticos ocultos nas controvérsias teológicas. Em outras palavras, a 

ideologia luterana foi propor que o clero local recusasse a interferência papal romana para se 

submeter ao controle dos nobres locais, demonstrando para a nobreza (ou para o grupo 

dirigente, independentemente se nobreza ou burguesia, já que se trata de um período de 

transição) que seria melhor apoiá-los já que, ao contrário do papa, o novo clero luterano 

estava disposto a se submeter aos dirigentes políticos locais, e não disputar o poder universal 

com o imperador. O conflito então ocorreu porque a ideologia anabatista queria ir além, 

quando o clero recusaria não só a interferência papal romana estrangeira, mas também, a 

interferência da direção local. O clero católico-romano continuaria obediente ao papa, que 
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disputaria o poder universal com o imperador. O novo clero luterano, reformado e anglicano, 

estava disposto a se submeter aos dirigentes locais e recusar interferência estrangeira ao invés 

de disputar o poder com eles desde que estes o apoiassem contra a perseguição dos poderes 

universalistas. Já os anabatistas não estavam dispostos nem a obedecer ao papa nem a se 

submeter a qualquer poder político secular, fosse ele local ou universalista, desejando antes 

uma separação de esferas que lhes proporcionasse autonomia em duas decisões, pregações e 

ações religiosas.  

Ora, por que essa constelação de agentes reformistas não ficaram coesos em uma única 

corrente religiosa, diferindo apenas pela sua localização geográfica ou detalhes doutrinários? 

Porque o capital religioso depende das relações entre a demanda religiosa (as necessidades 

religiosas dos leigos) e a oferta religiosa (produtos e serviços religiosos dos especialistas 

proprietários do capital simbólico). É claro que os luteranos apareceram quando o clero 

romano, com seus bens simbólicos, já não satisfaziam mais aos interesses religiosos dos 

alemães. A grande questão é que o novo clero luterano também não satisfez. Sua força 

simbólica não foi suficiente para mobilizar toda a sociedade então descontente. O clero que se 

tornou anabatista, mais radical, ambicionava mais liberdade que o clero luterano, mais 

conservador. O clero luterano pensava em conquistar poder aliando-se à nobreza, ao passo 

que o clero anabatista pensava em conquistar poder recusando a interferência da nobreza. É 

interessante que há tal desejo porque várias vezes os líderes anabatistas foram até cidades 

governadas por luteranos para tentar convencê-los de suas ideias. Tentaram conquistar a 

simpatia do Conselho das cidades. Fizeram de tudo para convencer as autoridades que 

estavam certos ao desejarem maior liberdade.   

Nossa tese não foi mais uma reprodução de pesquisas que colocam os anabatistas 

como humildes leigos e marginalizados desprovidos economicamente que lutam contra o 

preparado clero luterano nobre, mas uma pesquisa que pressupõe que o clero anabatista era 

tão preparado e nobre quanto o clero luterano, cujos conflitos não ocorreram por uma luta de 

classes, ou porque os anabatistas eram cristãos bíblicos e verdadeiros palatinos da verdade 

contra os luteranos corrompidos com a sedução da nobreza, mas porque tanto o clero luterano 

como o clero anabatista, especialistas donos do capital simbólico, disputavam no campo 

ideológico pela dominação religiosa da sua sociedade. Em outras palavras, os anabatistas não 

eram subalternos sociais que reagiram contra a dominação luterana, mas agentes que 

disputavam com os luteranos pela dominação, tanto religiosa como indissociavelmente 

política. Os anabatistas foram condenados por luteranos, reformados, anglicanos e católicos 
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romanos porque, além do preconceito gerado por entendimento equivocado sobre eles, eram 

um considerável grupo cujos membros produziram uma teologia com pontos discordantes do 

estabelecido que se tornou, por fim, uma fé subversiva.  
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ANEXO 1: QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO RELIGIOSA DA 

CRISTANDADE NO SÉCULO XVI EUROPEU DENOMINADO DE REFORMA 

PROTESTANTE QUE GEROU O CONFLITO ESTUDADO NESTA TESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTESTANTES 

Magisteriais 

Luteranos 
- Martinho Lutero 

- Philippe Melanchton 

Reformados 

- Ulrich Zwínglio 

- John Knox 

- Bullinger 

- Teodoro Beza 

- Hans Ecolampádio 
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- Jean Calvin 
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- Henrique VIII 

- William Tyndale  
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Espiritualistas - Thomas Müntzer 

Racionalistas - Andreas Karlstadt 

Anabatistas 

- Conrad Grebel 

- Félix Manz 

- George Blaurock 

- Michel Sattler  

- Balthasar Hubmaier  

- Hans Hut 

- Hans Denck  

- Pilgram Marpeck 

- Melchior Hofmann 

- Menno Simons  

- Hans von Leyden  

CATÓLICOS ROMANOS  

Jesuítas - Ignácio de Loyola 

Teatinos - Caetano  

Oratorianos - Filipe Néri  
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ANEXO 2: PRINCIPAIS FONTES ANABATISTAS UTILIZADAS NESTA TESE 

TÍTULO 

ORIGINAL 
AUTOR DATA 

LÍNGUA 

ORIGINAL 

EDIÇÃO 

CONSULTADA 

NESTA TESE 

Chronik der 

Hutterischen 

Brüder 

Kaspar 

Braitmichel 

Conclusão 

em 1665 
Alemão 

The Chronicle 

of the Hutterian 

Brethren, 2003. 

Het Bloedig 

Tooneel Der 

Doops-gesinde, 

En Weereloose 

Christenen. Die 

om het 

getuygenisse 

Jesu lebres 

Salighmaeckers 

geleden hebben 

en gedoodt zijn 

van Christi tijdt 

af tot dese laetste 

onse toe tijden 

Thieleman J. 

van Braght 

Conclusão 

em 1664 
Holandês 

The Bloody 

Theatre or 

Martyr’s Mirror 

of the 

Defenceless 

Christians who 

suffered and 

were put to 

death  for the 

testimony of 

Jesus, their 

savior, 1950. 

Schleitheimer 

Artikel 

Michel 

Sattler 
1527 Alemão 

Union fraternal 

de Schleitheim 

de 1527, 1973. 

Conrad Grebels 

programmatische 

briefe von 1524. 

Conrad 

Grebel 
1524 Alemão 

Conrad Grebel’s 

Programmatic 

Letters of 1524, 

1970. 

Anabaptistici 

furoris 

Monasterium 

inclitam 

Westphaliae 

metropolim 

evertentis 

historica narratio 

Hermann 

Von 

Kerssenbrock 

15 Latim 

Narrative of 

Anabaptist 

Madness, 2007. 
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ANEXO 3: APRESENTAÇÃO DAS FONTES LUTERANAS DA WA CONSULTADAS 

E TRABALHADAS NESTA TESE 

TÍTULO ORIGINAL NA EDIÇÃO 

DE WEIMAR 
DATA  

LOCALIZAÇÃO 

NA WA 

TRADUÇÃO PARA O 

PORTUGUÊS NESTA 

TESE 

Dictio D. Martini Lutheri coram 

Caesare Carolo et principibus 

18 de abril de 

1521 

V 7, páginas 831 

a 838. 

Discurso de Lutero perante o 

imperador Carlos V na Dieta 

de Worms  

Eine treue Vermahnung zu Allen 

Christen, sich zu hütten von Aufruhr 

und Empörung 

1522 V 8, páginas 676 

a 687. 

Exortação contra a rebeldia 

Von Weltlicher Obrigkeit  1523 V 11, páginas 

245 a 280.  

Da autoridade secular 

Ein Brief an die Fürsten zu Sachsen 

von dem aufrührerischen Geist  

1524 V 15, páginas 

210 a 221.  

Carta aos príncipes da 

Saxônia 

Luther an den Rat zu Danzig 5 de maio de 

1525 

 V 3 Br, páginas 

483 a 486.   

Carta de Lutero ao conselho 

da cidade de Danzig  

Ermahnung zum Frieden auf die zwölf 

Artikel der Bauernschaft in Schwaben 

Maio de 1525 V 18, páginas 

291 a 334.  

Exortação à paz  

Auch wider die räuberischen und 

mörderischen Rotten der andern 

Bauem 

1525 V 18, páginas 

357 a 361.  

Contra os salteadores   

Verantwortung D. Martin Luthers auf 

das Büchlein wider die räuberischen 

und mörderischen Bauern  

1525 V 17, tomo I, 

páginas 265 a 

267. 

Posicionamento de Lutero 

contra os camponeses 

Ein Sendbrief von dem harten 

Büchlein wider die Bauern  

1525 V 18, páginas 

384 a 401.  

Carta aberta contra os 

camponeses 

Ob Kriegsleute auch im seligen Stande 

sein können 

1526 V 19, páginas 

623 a 662. 

Sobre os militares 

Von Kriege wider die Türken  1529 V 30, tomo II, 

páginas 107 a 

148.  

Da guerra contra os turcos 

Ein Ratschlag Doctoris Martini 

Lutheri, ob dem Kaiser, so er jemand 

mit Gewalt des Evangeliums halben 

überziehen wollte, mit Recht 

Widerstand geschehen möge  

1530 V 5 Br, páginas 

258 a 261.  

Sobre a licitude da violência 

Warnung an seine lieben Deutschen  1531 V 34, páginas 3 a 

61.  

Advertência aos alemães  

Ermahnung an alle Pfarrer zum Gebet 

für den Frieden  

1539 V 50, páginas 

485 a 487.  

Oração pela paz 

Der CI Pslam durch D. Mar. Luth. 

Ausgelegt  

1534 V 51, páginas 

200 a 264 

Salmo 101 

Die Zirkulardisputation über das Recht 

des Widerstands gegen den Kaiser 

1539 V 39, páginas 39 

a 91. 

Debate circular 

Ein Sendbrief an Bürgermeister, Rat 

un die ganze Gemeinde der Stadt 

Mülhausen 

1524 V 15, páginas 

238-240 

Carta aberta aos 

burgomestres 

Vermahnung zum Gebet wider die 

Türken  

1541 V 51, páginas 

585 a 625 

Oração contra os turcos  
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ANEXO 4: MAPA 1 

 

 

Fonte: Mapa encomendado pelo autor. 
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ANEXO 5: MAPA 2 

 

 

Fonte: Mapa encomendado pelo autor. 
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ANEXO 6: MAPA 3 

 

 

 

Fonte: Mapa encomendado pelo autor. 
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ANEXO 7: FÉLIX MANZ 

 

 

 

 

Félix Manz. Pintado por Oliver Wendell Schenk, 1972.  

 

Fonte: Laurelville Mennonite Church Center, Mt Pleasant, Pensilvânia, Estados Unidos. 
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ANEXO 8: CONRAD GREBEL 

 

 

 

 

Conrad Grebel. Pintado por Oliver Wendell Schenk, 1972.  

 

Fonte: Laurelville Mennonite Church Center, Mt Pleasant, Pensilvânia, Estados Unidos. 
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ANEXO 9: A CONFISSÃO DE SCHLEITHEIM  

 

 

 

Capa original da Confissão de Schleitheim de 1527.  

Fonte: Museu de Schleitheim, Suíça. 
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ANEXO 10: A DISPUTA DE ZWÍNGLIO COM OS IRMÃOS SUÍÇOS  

 

 

 

 

 

Disputa sobre o batismo em Zurique em 1525. Pintado por Heinrich Thomann em 1605.  

 

Fonte: Museu da Reforma em Zurique, Suíça. 
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ANEXO 11: AFOGAMENTO DE FÉLIX MANZ 

 

 

 

 

 

Afogamento de Félix Manz em Zurique. Pintado por Heinrich Thomann em 1605.  

 

Fonte: Museu da Reforma em Zurique. 
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ANEXO 12: BALTHASAR HUBMAIER  

 

 

 

Balthasar Hubmaier. Gravura de 1655.  

Fonte: Arquivo Menonita de Ontário, Canadá. 
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ANEXO 13: MONUMENTO EM MEMÓRIA A SATTLER EM ROTEMBURGO  

 

 

 

Monumento em memória de Michel e Margarida Sattler na cidade de Rotenburgo. 

Fonte: Foto da Irmandade Hutterita (www.hutterites.org).  

 

http://www.hutterites.org/
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ANEXO 14: A SOCIEDADE DOS ANABATISTAS 

 

 

 

A sociedade dos anabatistas, por Heinrich Aldegrever, 1540.  

Fonte: Museu de Harvard, Estados Unidos. 
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ANEXO 15: DIRK WILLEMS SALVA SEU PERSEGUIDOR 

 

 

 

 

 

 

Dirk Willems salva seu perseguidor.  

Fonte: O Espelho dos Mártires. 
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ANEXO 16: MARTÍRIO DE ANNEKEN HEYNDRICKS  

 

 

 

 

 

O Martírio de Anneken Heyndricks.  

Fonte: O Espelho dos Mártires. 
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ANEXO 17: LEONHARD KEYSER NO CAMINHO PARA A EXECUÇÃO  

 

 

 

 

 

Leonhard Keyser no caminho para a execução.  

Fonte: O Espelho dos Mártires. 
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ANEXO 18: IGREJA DE GROSSMÜNSTER EM ZURIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Catedral de Zurique às margens do rio Limmat, pintado por Hans Leu por volta de 1500. 

Fonte: Arquivo público de Zurique. 
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ANEXO 19: JOÃO DE LEYDEN 

 

 

 

 

João de Leyden. Gravura de 1655.  

Fonte: Arquivo Menonita de Ontário, Canadá. 
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ANEXO 20: MONUMENTO À BALTHASAR HUBMAIER  

 

 

 

Monumento em memória de Balthasar Hubmaier em Viena. 

Fonte: Foto de Drager Meurtant disponível no sítio de foto Flickr (www.flickr.com).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/
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ANEXO 21: QUADRO DA CIDADE DE MÜNSTER 

 

 

 

 

 

 

Visão Sudoeste de Münster em 1570 por Regmigius Hogenberg. 

Fonte: Museu de Münster. 
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ANEXO 22: TORRE DA CIDADE DE MÜNSTER 

 

 

Torre da catedral de Münster com as gaiolas que expuseram os corpos dos líderes anabatistas 

que tomaram a cidade entre 1534 e 1535. 

Fonte: Foto de Wolfgang Volenius disponível em Flickriver (www.flickriver.com). 

 

 

 

http://www.flickriver.com/
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ANEXO 23: CAPA DO TEXTO DE BALTHASAR HUBMAIER  

 

 

Capa de um livro de Balthasar Hubmaier.  

Fonte: Wikiwand (www.wikiwand.com.de).  

 

 

http://www.wikiwand.com.de/
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ANEXO 24: A ESPADA 

 

 

 

 

 

Espada do período da Reforma Protestante preservada no museu Martinho Lutero, em 

Wittenberg, Alemanha. Provavelmente a espada que ele usou enquanto se disfarçou de 

cavaleiro no castelo de Watburgo.  

Fonte: Arquivo pessoal. Foto do autor. 
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ANEXO 25: CAIXA COMUM 

 

 

Caixa comum de assistência aos pobres que Lutero instituiu, preservada no museu Martinho 

Lutero, em Wittenberg, Alemanha.  

Fonte: Arquivo pessoal. Foto do autor. 
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ANEXO 26: CASA DE CONRAD GREBEL 

 

 

Placa informativa localizando a casa de Conrad Grebel em Zurique, Suíça.  

Fonte: Foto do autor. Arquivo pessoal. 
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ANEXO 27: FONTE 

 

 

 

 

 

Fonte atrás da catedral de Zurique, na rua Neustadtgasse, onde Grebel, Manz e Blaurock se 

rebatizaram.  

Fonte: Arquivo pessoal. Foto do autor. 
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ANEXO 28: GEORGE BLAUROCK 

 

 

 

George Blaurock, pintado por  Oliver Wendell Schenk. 

Fonte: Anabaptist Portraits, John A. Moore, 1984. 
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ANEXO 29: MICHEL SATTLER 

 

 

 

Michel Sattler pregando na floresta. Pintura a óleo por Mike Atnip. 

Fonte: Domínio público. 
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 ANEXO 30: MATERIAL DIVERSO SOBRE OS ANABATISTAS E A 

REFORMA PROTESTANTE  

Romances: 

 

BLISSETT, Luther. Q, O caçador de 

hereges. São Paulo: Conrad, 2002. 

 

GREGORY, Philippa. The Other Boleyn 

Girl. London: Touchstone Publisher, 2003.  

 

Filmes:  

OS RADICAIS. Título original: The 

Radicals. Direção: Raul V. Carrera. 

Estados Unidos: Sibro films, 1990. Idioma 

original: Inglês. Distribuído no Brasil por 

Kerigma Filmes. Formato original: VHS. 

Colorido. 100 minutos. 
 

THOMAS MÜNTZER – Ein Film 

deutscher Geschichte.  Direção: Martin 

Hellberg. Alemanha: Progress Film 

Verleih, 1956. Idioma original: Alemão. 

Formato original: VHS. Colorido. 119 

minutos.  
 

LUTERO. Título original: Luther. Direção: 

Eric Till. Estados Unidos: Eikon Film, 

2003. Idioma original: Inglês. Distribuído 

no Brasil pela Casablanca filmes. Formato 

original: DVD. Colorido. 124 minutos.  
 

A TESTEMUNHA. Título original: 

Witness. Direção: Peter Weir. Estados 

Unidos: Walt Disney, 1985. Idioma 

original: Inglês. Distribuído no Brasil pela 

Paramount Pictures. Formato original: 

VHS. Colorido. 112 minutos.  
 

A OUTRA. Titulo original: The Other 

Boleyn Girl. Direção: Justin Chadwick. 

Reino Unido: BBC Films, 2008. Idioma 

original: Inglês. Distribuído no Brasil por 

Imagem Filmes. DVD. Colorido. 114 

minutos. 
 

Livro espírita supostamente 

psicografado por Lutero: 

MIRANDA, Hermínio C. As marcas do 

Cristo. Rio de Janeiro: Federação Espírita 

Brasileira, 1995. 3ª Edição. 

 

Sítios eletrônicos: 

GAMEO – Global Anabaptist Mennonite 

Encyclopedia Online.  www.gameo.org. 

Trata-se de um projeto da Igreja Menonita 

que é uma enciclopédia online sobre os 

anabatistas. Excelente fonte de pesquisa. 

THE ANABAPTIST NETWORK 

(www.anabaptistnetwork.com). Trata-se de 

uma rede criada e gerida pelo professor 

inglês Stuart Murray para reunir 

pesquisadores ao redor do mundo sobre o 

tema dos anabatistas. Obs.: Não há 

nenhum brasileiro, latino-americano ou 

lusófono na rede.  

PROJETO GUTENBERG 

(www.gutenberg.org). O maior acervo 

digital de livros do mundo, que teve início 

em 1971 na universidade de Illinois. 

Através deste endereço é possível acessar o 

texto original de diversos textos nas mais 

variadas línguas. 

Museus: 

1. Museu Internacional da Reforma 

Protestante. Genebra, Suíça. 

2. Museu Casa de Martinho Lutero. 

Wittenberg, Alemanha. 

3. Museu da Reforma Protestante. 

Zurique, Suíça. 

4. Arquivo Menonita de Ontário. 

Waterloo, Canadá.  

 

 

 

http://www.gameo.org/
http://www.anabaptistnetwork.com/
http://www.gutenberg.org/

