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Reforma Católica e a igreja 

 

Resumo 

 

Em meio ao crescimento das reformas protestantes, a Igreja Católica se posicionou realizando a chamada 

“Reforma Católica” ou “Contrarreforma”.  A Igreja Católica havia perdida poder  econômico e político nos reinos 

alemães e na Inglaterra, além da diminuição da influência nos Países Baixos, França, Áustria,  entre outros. A 

Reforma Católica pode ser entendida como uma “reação” da Igreja aos questionamentos sofridos e ao  grande 

número de fiéis que se converteram ao protestantivos.  

 

Por meio dessa reforma, a Igreja realizou o Concílio de Trento onde reafirmou e padronizou seus dogmas.  

Dentre as medidas tomadas no Concílio de Trento, temos: a proibição da venda de indulgências (algo muito 

críticado pelos protestantes) , além da  criação de seminários, que garantiam uma formação eclesiástica ao 

clero, evitando a venda de cargos na Igreja. No Concílio também houve a afirmação dos dogmas religiosos 

católicos, como o culto à Virgem Maria e aos santos.  

 

Nesse mesmo contexto, o Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Inquisição, foi reativado para  perseguir 

os praticantes das doutrinas cristãs protestantes. Milhares de pessoas foram torturadas e muitas mortas. Além 

disso, uma lista de livros proibidos foi criada: o  Index.  Essas obras eram comumente destruídas pela Igreja, 

por serem consideradas uma afronta à fé.  

 

Na Américas, a Igreja atuou através dos da Companhia de Jesus e dos Jesuítas, que catequizavam nativos para 

ampliar o número de fiéis no “Novo Mundo”. Com a Contrarreforma, a Igreja Católica conseguiu conter o avanço 

do protestantismo em alguns países, mas não conseguiu manter o monopólio sobre a fé cristã, como havia 

sido durante muitos séculos. 
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Exercícios 

 

1. Reforma Protestante rompeu com a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma 

religiosa na Igreja Católica, a chamada Contrarreforma. A esse respeito marque a alternativa incorreta. 

a) O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e financeira que se dinamizava ao final da 

Idade Média, mostrava o descompasso da Igreja romana em relação às transformações ocorridas 

na sociedade. 

b) A ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé e na leitura direta e interpretação pessoal do 

Evangelho, além de contestarem a supremacia da Igreja sobre o Estado. 

c) Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana, Calvino consagrava valores morais e 

políticos defendidos pela burguesia mercantil. 

d) A Contrarreforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios 

liberais: abrandamento da hierarquia clerical, e da autoridade papal, tolerância quanto aos hereges e 

abandono de censura. 

 

 

2. Diante do avanço do protestantismo, o papa Paulo III convoca o XVIII Concílio Ecumênico da Igreja 

Católica, reunido em Trento, na Itália, a partir de 1545, apresentando como resultados, exceto: 

a) o reconhecimento do batismo e do casamento como únicos sacramentos válidos. 

b) a instituição dos seminários destinados à formação dos clérigos. 

c) o fortalecimento da autoridade pontifical através da infalibilidade do Papa. 

d) a adoção do latim como língua litúrgica oficial da Igreja Católica. 

e) a determinação do celibato clerical e o combate aos movimentos heréticos. 

 

 

3. Todas as alternativas contêm objetivos da política da Igreja Católica, esboçada durante o Concílio de 

Trento, EXCETO: 

a) A expansão da fé cristã. 

b) A moralização do clero. 

c) A reafirmação dos dogmas. 

d) A perseguição às heresias. 

e) O relaxamento do celibato. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3 

História 
 

4. O Concílio de Trento, uma das medidas da Reforma Católica, cujo objetivo era enfrentar o avanço das 

ideias protestantes, apresentou uma série de decisões para assegurar a unidade da fé católica. Entre 

essas decisões, a de: 

a) favorecer a interpretação individual da Bíblia de acordo com seus princípios fundamentais. 

b) adotar uma atitude mais liberal com relação aos livros religiosos, o que fez com que diminuísse a 

censura medieval. 

c) criar uma comissão com o intuito de melhorar o relacionamento com os povos não cristãos. 

d) estabelecer uma corporação para o Sacro Colégio, pois, dessa forma, todas as nações cristãs 

estariam aí representadas. 

e) estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional. 

 

 

5. Um dos principais aspectos da tradição católica que foram reafirmados pelo Concílio de Trento (1545-

1563) foi: 

a) a mediação interpretativa da verdade revelada pelos sacerdotes e doutores da tradição da Igreja. 

b) a salvação exclusiva pela fé. 

c) a dissolução da proibição do celibato clerical. 

d) a defesa da tese da predestinação. 

e) a refutação da ideia de Trindade.   

 

 

6. O Concílio de Trento foi a resposta institucional da Igreja Católica à Reforma Protestante. Duas 

instituições da Igreja Católica desempenharam papel crucial nesse contexto — o Tribunal do Santo Ofício 

e a Companhia de Jesus. Essas instituições tinham o papel de, respectivamente: 

a) Investigar reis e nobres e apropriar-se das riquezas dos estados absolutistas. 

b) Recolher tributos para o clero e construir a nova sede da Igreja em Jerusalém. 

c) Investigar casos de heresia e administrar as feitorias e capitanias em outros continentes. 

d) Investigar casos de heresia e difundir a fé cristã em outros continentes. 

e) Cobrar impostos dos protestantes e comercializar escravos na África. 

 

7. No que se refere à liturgia católica, uma das medidas mais importantes que resultaram do Concílio de 

Trento foi: 

a) a não obrigatoriedade da missa em latim 

b) a obrigatoriedade da missa em idioma vernáculo 

c) a não obrigatoriedade da confissão antes da comunhão 

d) a instituição da missa tridentina, ou Missal Romano. 

e) a ruptura com o ritual da eucaristia. 
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8. “Quando chega a época do amanho da terra e da sementeira, (...) o padre dá a cada índio duas ou três 

juntas de boi para o amanho da roça (...). Pois o padre chegou a um índio, que lhe parecia ser o mais 

aplicado. Que tinha ele feito dos bois, que o padre tinha lhe emprestado? (...) o coitado está com fome, 

desatrela o zebruno e o abate. (...) Desta maneira, o pobre boi do arado virou fumaça num único almoço 

(...) Aos europeus isto parecerá incrível, mas aqui entre nós é a pura verdade, que os índios deixam 

estragar as espigas de milho maduras e amarelas, se os padres não os ameaçam expressamente com 

24 pancadas de sova como castigo. Castigar desta maneira paternal tem resultado extraordinário, 

também entre os bárbaros mais selvagens, de sorte que nos amam de verdade, como os filhos aos pais.” 
(SEPP, Anton. (1655-1733). Viagem às missões jesuíticas e trabalhos apostólicos. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 

1972, p. 87.) 

 

A passagem acima se refere ao trabalho que os jesuítas desenvolviam junto aos índios do Brasil, nos 

séculos XVI e XVII. Sobre esse contexto histórico, aponte a alternativa correta: 

a) Os jesuítas desenvolveram a catequese junto aos índios, como forma de escravizá-los, aplicando 

constantes castigos físicos a quem não trabalhasse; 

b) Os jesuítas pregavam que os índios selvagens não tinham alma e que, portanto, era necessário 

convertê-los ao catolicismo, como forma de torná-los mais dóceis para serem escravizados pelos 

senhores de terras; 

c) As missões tinham como orientação integrar os índios nos princípios da civilização cristã, 

promovendo a educação religiosa e para o trabalho; 

d) O trabalho das missões foi interrompido, pois não alcançava resultados práticos e muitos padres 

acabavam adquirindo hábitos próprios dos índios, o que contrariava os interesses da Igreja; 

e) Apesar de conseguirem muitos resultados positivos nas atividades econômicas, pois castigavam os 

índios preguiçosos, no campo religioso não alcançaram resultados, sendo baixo o número de índios 

que se converteram ao cristianismo. 

 

 

9. A Ordem Jesuíta foi claramente inspirada em sua forma de organização nas estruturas militares da Idade 

Moderna. Inclusive seu fundador foi um militar ferido em combate, cujo nome era: 

a) José de Anchieta 

b) Manoel da Nóbrega 

c) António Vieira 

d) Inácio de Loyola 

e) Marquês de Pombal 
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10. A Companhia de Jesus exerceu durante quase todo o período colonial um importante papel na atuação 

conjunta à Coroa Portuguesa no processo de colonização brasileira. Controlou a educação no período e 

realizou a assimilação de algumas tribos indígenas à nova sociedade que estava se constituindo. Porém, 

em decorrência dos ideais iluministas e da influência que exercia sobre alguns governantes do século 

XVIII, a Companhia de Jesus foi suprimida dos territórios portugueses: 

a) pelo Padre Antônio Vieira. 

b) pela Rainha Maria I. 

c) por d. João IV. 

d) pelo Marquês de Pombal. 

e) pelo papa Clemente XIV. 
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Gabarito 

 

1. D 

Ao observar a ascensão de novas Igrejas, os líderes católicos decidiram reafirmar as bases fundamentais 

de sua fé, destacando o poder do papa. 

 

2.  A 

Durante o Concílio de Trento todas as liturgias relacionadas ao cristianismo católico foram reafirmadas. 

 

3. E 

No Concílio de Trento, o celibato, ao contrário de ter sido relaxado, foi veementemente reafirmado, haja 

vista que as práticas ascéticas constituíam um dos pontos principais da Contrarreforma. 

 

4.   E 

As ordens religiosas tiveram papel proeminente nas reformas promovidas pelo Concílio de Trento. Um dos 

exemplos mais notórios foi o da ordem dos Jesuítas. 

 

5.   A 

A Igreja Católica rejeitou a perspectiva protestante de que a interpretação dos textos sagrados pode ser 

feita sem se considerar a tradição dos santos 

 

6.   D 

O Tribunal do Santo Ofício, que se desenvolveu com maior intensidade nos países da Península Ibérica e 

em suas respectivas colônias, teve como função principal a investigação de casos de heresias relacionadas 

com os seguimentos protestantes. 

 

7.   D 

A instituição do Missal Romano, ou da missa tridentina, foi uma das mais destacadas medidas resultantes 

do Concílio de Trento. 

 

8.   C 

O objetivo dos jesuítas era tanto catequisar os indígenas quanto discipliná-los ao trabalho. 

 

9.   D 

Foi Inácio de Loyola que fundou a Companhia de Jesus. 

 

10.  D 

O marquês de Pombal realizou uma forte oposição à Companhia de Jesus, combatendo sua presença nos 

territórios portugueses. 


