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REFORMAS RELIGIOSAS

www.ensinarhistoriajoelza.com.br

 Resolva a cruzadinha

1. Monge alemão e professor de teologia responsável por 
desencadear o processo que levou à divisão da Igreja Católica.

2. Prática da Igreja Católica que Lutero condenou e denunciou 
como abusiva em suas 95 Teses.

3. Ideia central do luteranismo sobre a salvação que contrariava a 
da Igreja Católica.

4. Os dois únicos sacramentos católicos que Lutero preservou 
em sua igreja.

5. Teólogo francês que, in�uenciado por Lutero, fundou uma 
nova doutrina protestante com grande aceitação na Suíça, 
Inglaterra e Escócia.

6. Teoria calvinista sobre a salvação que acabou in�uenciando 
a maneira como os �éis entendiam o trabalho e o acúmulo 
de riqueza.

7. Nome pelo qual são conhecidos os calvinistas escoceses.
8. Calvinistas ingleses que, sofrendo perseguições, deixaram a 

Inglaterra e fundaram uma colônia na América no século XVII.

9. Religião fundada na Inglaterra sob iniciativa de Henrique XVIII 
e que reconhecia o rei como chefe supremo da Igreja inglesa.

10. Reunião de autoridades católicas presidida pelo papa 
para discutir a reforma na igreja e para deter o 
avanço do protestantismo.

11. Lista ou índice dos livros proibidos aos católicos, e 
considerados heréticos e anticlericais incluindo 
traduções da Bíblia.

12. Decisão do Concílio de Trento em relação à venda 
de indulgências.

13. Tribunal religioso reativado pelo Concílio de Trento para 
julgar católicos acusados de heresias.

14. Manual da doutrina católica destinado a crianças e jovens 
que passou a ser adotado nas escolas de evangelização.

15. Ordem religiosa fundada em 1534 como reação à 
Reforma Protestante.

16. Principal missão a que se dedicaram os jesuítas em 
relação aos povos não cristãos.
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