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Protestantismo
O protestantismo teve como principal inspirador Martinho Lutero, que nasceu
em 1483 e morreu em 1546. Ele era um monge agostiniano alemão educado no
espírito do Humanismo. Tornou-se professor na Universidade de Witterberg, onde
começa a amadurecer as ideias que o levaram ao rompimento com a Igreja Católica
pela questão da compra de indulgências.
No ano de 1517, lança as famosas 95 teses que condenam a prática de
indulgências e defende a salvação pela fé. Em 1520, o Papa Leão X publicou um
documento chamado Exsurge Domine, que condenava as doutrinas de Lutero que,
em resposta, o queima em praça pública. Dá-se então, seu rompimento definitivo com
a Igreja Católica.
O Monge foi banido do Império e permaneceu 10 meses em reclusão. Usou
este tempo para traduzir a Bíblia para o alemão, o que colocaria as Escrituras
Sagradas à disposição de muitos fiéis.
Após sair de sua reclusão, Lutero tratou de construir as bases da nova
igreja, cujo número de adeptos aumentava ainda mais.
Lutero não trabalhou sozinho. Teve a ajuda de João Calvino (1509 - 1564)
que era nascido na Picardia, França. Em 1536, criou o Calvinismo. Sua doutrina
baseava-se na teoria da predestinação absoluta, ou seja, a salvação não dependia
da fé, mas era um dom concedido por Deus a poucos eleitos. Suas ideias se
alastraram rapidamente pela França, Escócia, Holanda e América do Norte.
Henrique VIII (1491 - 1547) também é um nome importante no protestantismo:
era o Rei da Inglaterra, sempre foi devoto à Igreja Católica, mas desejava divorciar-se
de sua primeira esposa que não lhe deu filhos homens, entra em conflito com o Papa
Clemente VII, que negou a anulação do casamento. Em 1534, se separa da Igreja
Católica e cria a Igreja Inglesa e ordena o confisco de bens de todos os freis da Igreja
Católica.
Em alguns países, principalmente no Brasil, o termo utilizado é “Evangélico”, o
que tira a conotação polêmica da palavra e da uma característica mais positiva e
universal a religião.
Para estes cristãos, a salvação se dá através da Graça e da Bondade de
Deus, na qual cada pessoa pode se relacionar direto com o Criador, diferente do que
diz a fé católica que diz que o único método de se obter a salvação é através dos
sacramentos e rituais.
Eles defendem a crença de que a única autoridade a ser seguida é a Palavra
de Deus, presente na Bíblia Sagrada. Por esse motivo, na Reforma Protestante, a
Bíblia foi traduzida para diversas línguas e distribuída sem restrições para as
pessoas.

A religião está subdividida em ramos: luteranismo, calvinismo, anglicanismo,
etc. Nos dias de hoje, costuma-se classificar as igrejas protestantes em: pentecostais
e neopentecostais.
O protestantismo foi trazido ao Brasil pelos holandeses entre os anos de 1624 e
1625, tendo sido propagado principalmente entre os índios. O IBGE, através de
pesquisas diz que se esse crescimento se mantiver estável ao longo dos anos, no
ano de 2020, metade da população brasileira será evangélica.
Atualmente existem cerca de 593 milhões de protestantes no mundo. Sendo o
Estados Unidos da América, o País mais protestante do mundo, com quase 163
milhões de protestantes.
As principais práticas religiosas são: frequência aos cultos nos quais são
cantados hinos e feitas orações, culto centralizado na proclamação da Palavra,
orações individuais ou em família feitas regularmente, participação na Ceia do
Senhor, leitura devocional da Bíblia feita regularmente, e pregação aos não crentes.
Os protestantes ou evangélicos, não seguem nenhuma imagem santa, mas
acreditam que devem colocar sua fé na palavra de Deus que encontram na Bíblia.
Eles pregam que cada fiel tem liberdade para interpretar as palavras da Bíblia sob a
luz do Espírito Santo.
O Protestante deve combater a idolatria, adultérios, impurezas, calunias,
injurias, mentiras e todo tipo de pecado. Deve também pregar a palavra de Deus,
ganhar almas para Cristo, amar o próximo, falar do amor de Cristo para que as
pessoas possam experimentar a verdadeira alegria que só quem serve a Deus com
fidelidade pode encontrar.
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