
Lyndal Roper

Martinho Lutero

tradução 
Denise Bottmann

Renegado e profeta

Martinho_Lutero.indd   3 20/12/19   11:22



Copyright © 2016 by Lyndal Roper

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, 
que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Título original 
Martin Luther: Renegade and Prophet

Capa 
Claudia Espínola de Carvalho

Imagem de capa 
Lucas Cranach, o Velho, Retrato duplo de Martinho Lutero e Katharina von Bora, 1529, 
óleo sobre painel. Galleria degli Uffizi, Florença, Itália

Tradução das notas 
Lucas Cordeiro

Preparação 
Julia Passos

Índice remissivo 
Probo Poletti

Revisão 
Ana Maria Barbosa 
Jane Pessoa

[2020] 
Todos os direitos desta edição reservados à 
editora schwarcz s.a. 
Praça Floriano, 19, sala 3001 — Cinelândia 
20031-050 — Rio de Janeiro — rj 
Telefone: (21) 3993-7510 
www.companhiadasletras.com.br 
www.blogdacompanhia.com.br 
facebook.com/editoraobjetiva 
instagram.com/editora_objetiva 
twitter.com/edobjetiva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip) 
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Roper, Lyndal
Martinho Lutero : renegado e profeta / Lyndal Roper ; tradução 

Denise Bottmann. — 1ª ed. — Rio de Janeiro : Objetiva, 2020.

Título original: Martin Luther : Renegade and Prophet.
Bibliografia.
isbn 978-85-470-0098-1

1. Igreja – História 2. Lutero, Martinho, 1483-1546 3. Lutero, 
Martinho, 1483-1546 – Reforma – Alemanha – Clero – Biografia 
4. Protestantismo 5. Reforma protestante – obras anteriores a 
1800. i. Título.

19-30954 cdd-284.1092

Índice para catálogo sistemático:
1. Lutero : Período da Reforma : Igreja Luterana : 
  História  284.1092

Maria Alice Ferreira – Bibliotecária – crb-8/7964

Martinho_Lutero.indd   4 20/12/19   11:22



A meu pai 
Stan Roper

Martinho_Lutero.indd   5 20/12/19   11:22



Sumário

Introdução ....................................................................................................... 9

1. Mansfeld e a mineração ............................................................................ 25
2. O estudante ............................................................................................... 43
3. O mosteiro ................................................................................................. 58
4. Wittenberg ................................................................................................. 84
5. Viagens e debates ...................................................................................... 111
6. O Debate de Leipzig ................................................................................ 131
7. A liberdade do cristão ............................................................................... 152
8. A Dieta de Worms .................................................................................... 179
9. No castelo de Wartburg ........................................................................... 201
10. Karlstadt e a Cidade Cristã de Wittenberg ......................................... 224
11. A Estalagem do Urso-Negro .................................................................. 248
12. A Guerra dos Camponeses..................................................................... 266
13. O casamento e a carne ............................................................................ 280
14. O colapso ................................................................................................. 313
15. Augsburgo ................................................................................................. 328
16. A consolidação ......................................................................................... 350
17. Amigos e inimigos .................................................................................... 371
18. Ódios ........................................................................................................ 389
19. Conduzindo a Carruagem de Israel ...................................................... 405

Martinho_Lutero.indd   7 20/12/19   11:22



Agradecimentos .............................................................................................. 433
Notas ............................................................................................................... 437
Referências bibliográficas .............................................................................. 527
Lista de ilustrações ......................................................................................... 545
Índice remissivo ............................................................................................... 549

Martinho_Lutero.indd   8 20/12/19   11:22



9

Introdução

Para os protestantes, é quase um artigo de fé que a Reforma tenha se iniciado 
quando o tímido monge Martinho Lutero pregou suas Noventa e Cinco Teses 
na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, véspe-
ra do Dia de Todos os Santos, pondo em curso uma revolução religiosa que 
fraturou a cristandade ocidental. Para o colaborador mais próximo de Lutero, 
Filipe Melâncton, a quem devemos a vívida descrição do acontecimento, a 
afixação das teses promoveu a restauração da “luz do Evangelho”. O próprio 
Lutero gostava de celebrar aquele momento como o início da Reforma e, em 
anos posteriores, brindou com amigos a data.1

Um breve apanhado histórico, principalmente de fatos tão significativos, 
sempre faz bem. Como assinalou o historiador católico Erwin Iserloh em 
1962, Lutero, pessoalmente, nunca mencionou o ocorrido, disse apenas que 
enviou cartas ao arcebispo Albrecht de Mainz e ao bispo de Brandemburgo, 
Hieronymus Scultetus, condenando sem rodeios a venda de indulgências papais 
e remetendo as teses em anexo.2 A versão de que as teria pregado na porta 
da igreja do castelo chegou a nós por meio de Melâncton e de Georg Rörer, 
secretário de Lutero, mas nenhum dos dois estava em Wittenberg naquela 
data para presenciar o fato.3 Outros sugeriram que as teses foram, de modo 
bem menos teatral, coladas, e não pregadas à porta.4

Provavelmente nunca saberemos se de fato Lutero usou um prego ou um 
pote de cola, mas ele sem dúvida enviou as teses em 31 de outubro ao arcebispo 
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Albrecht, o eclesiástico mais importante de toda a Alemanha. A carta que as 
acompanhava mostrava um tom de notável segurança, até de arrogância. Ela 
começava de forma obsequiosa e logo a seguir condenava categoricamente a 
negligência do arcebispo em relação a seu rebanho, alertando que se Albrecht 
não tomasse providências, “pode aparecer alguém e, por meio de publicações, 
silenciar aqueles pregadores” que vendiam indulgências prometendo aos 
compradores uma redução no tempo que passariam no purgatório.5 Lutero 
escreveu uma carta similar a seu superior imediato, o bispo de Brandemburgo, 
e essas missivas, mais do que a afixação das teses num lugarejo distante como 
Wittenberg, constituíam a ação que garantiria uma reação. Um dos talentos 
de Lutero, visível já naquela época, era a habilidade em montar uma cena, em 
fazer algo espetacular que atraísse a atenção para si.

A Reforma de Lutero rompeu definitivamente a unidade da Igreja católica, 
e pode-se atribuir a ela até mesmo o início do processo de secularização no 
Ocidente, na medida em que o catolicismo perdeu seu monopólio em grandes 
áreas da Europa. No entanto, tudo começou num local que dificilmente se 
imaginaria. A minúscula nova Universidade de Wittenberg lutava para se fir-
mar; o próprio local estava em construção, com “casas barrentas, vielas sujas, 
todas as trilhas, passagens e ruas enlameadas”. Ficava no fim do mundo, como 
troçavam os humanistas do Sul, longe de cidades imperiais grandiosas como 
Estrasburgo, Nuremberg ou Augsburgo, com suas ligações com a refinada 
Itália. Mesmo Lutero comentou que ficava tão longe da civilização que “um 
pouco mais e estaria em terra bárbara”.6 E seria difícil imaginá-lo no papel de 
revolucionário. Prestes a completar 34 anos, Lutero era monge fazia doze, 
tendo subido na ordem agostiniana e ocupado o cargo de administrador e 
professor universitário. Não tinha publicado quase nada, e sua experiência 
em escrever para o público se restringia basicamente a teses para debates, 
trabalhos de exegese e redação de sermões para colegas preguiçosos. Embo-
ra a reação da Igreja tenha sido lenta, as Noventa e Cinco Teses tomaram a 
Alemanha como um furacão. O número de leitores foi imenso, tanto laicos 
quanto clericais. Em dois meses, elas eram conhecidas em toda a Alemanha, 
e logo mais o seriam no exterior.

Independentemente do que tenha ocorrido em 31 de outubro de 1517, 
não há nenhuma dúvida sobre a importância das teses em si: a Reforma de 
fato foi desencadeada por um único texto. Teses, na época, eram conjuntos 
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de proposições numeradas para serem usadas em debates acadêmicos; neste 
caso, porém, não houve nenhum debate e, provavelmente, nem era essa a 
intenção de Lutero. Não vinham compostas numa prosa corrida e tampouco 
eram declarações de verdades; apresentavam suposições que deviam ser veri-
ficadas por discussão subsequente, e vinham formuladas com tal concisão que 
se tornavam difíceis de entender. Restam poucas cópias do texto de Lutero, 
e nenhuma do texto pregado em Wittenberg.7 Impressas numa das faces de 
uma grande folha de papel, destinavam-se a ser afixadas numa parede — o 
que sugere uma possível origem verídica na versão da porta da igreja —, em-
bora ficasse complicado lê-las devido ao tamanho da letra. No alto, em corpo 
tipográfico maior, há um convite em nome de Lutero para que se debatam as 
teses em Wittenberg.8

A primeira delas começa com as palavras: “Quando nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo disse ‘penitenciai-vos’, ele queria que toda a vida do fiel fosse de 
arrependimento”. Em latim, a ênfase recai no verbo principal — voluit —, o que 
Cristo queria que fosse a vida do fiel. Lutero prossegue e diz que não se pode 
supor que isso signifique simplesmente cumprir as penitências sacramentais 
impostas por um sacerdote, tal como rezar orações ou, naturalmente, comprar 
indulgências. A afirmativa é de uma simplicidade enganosa; na verdade, trazia 
implícita uma crítica cabal e radical a toda a estrutura da Igreja na Baixa Idade 
Média.9

Como uma mensagem tão simples podia ter implicações tão grandes e 
provocar tamanho alvoroço? Lutero, aliás, não era o primeiro nem o único 
a criticar as indulgências; seu confessor, o agostiniano Johann von Staupitz, 
por exemplo, já as criticara em sermões em 1516. Em certo sentido, Lutero 
estava apenas formulando uma antiga posição sobre a natureza da graça, que 
remontava a Santo Agostinho: a ideia de que nossas boas ações nunca podem 
assegurar a salvação e que devemos confiar na misericórdia divina. Lutero, 
porém, argumentava que o sacramento da confissão estava sendo desvirtuado, 
deixando de ser um exercício espiritual e se tornando uma transação monetá-
ria. O estopim de sua ira, como rememorou mais tarde, foi a pregação de um 
frei dominicano, Johannes Tetzel, na cidade vizinha de Jüterbog, que chegou 
ao ponto de dizer que suas indulgências funcionavam tão bem que, mesmo 
que o sujeito tivesse estuprado a Virgem Maria, teria assegurada sua total 
absolvição do purgatório. No entanto, a questão das indulgências constituía 
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um tema candente de debates teológicos e políticos, e para alguns, de início, a 
controvérsia das indulgências quase que se resumia a mais uma das frequentes 
rixas entre as ordens monásticas, fazendo parte da velha rivalidade entre os 
dominicanos e os agostinianos de Lutero.

No entanto, era muito mais do que isso. Ao sustentar que os cristãos não 
conseguiriam escapar ao purgatório praticando boas ações, contemplando 
relíquias ou comprando indulgências, Lutero investia contra a pretensão da 
Igreja medieval de poder conceder o perdão e facilitar a salvação por meio da 
dispensação dos sacramentos. Para ele, essas práticas mostravam um erro básico 
de entendimento da natureza do pecado, do arrependimento e da salvação. 
O cronista protestante Friedrich Myconius registrou mais tarde que alguns 
paroquianos de Lutero haviam reclamado que ele “não os absolvia porque não 
mostravam verdadeira contrição nem reforma”, e tinham aparecido com cartas 
de indulgência de Tetzel, pois “não queriam desistir do adultério, da idolatria, 
da usura, de bens iníquos e tais pecados e males”.10

Ao investir contra a interpretação da penitência, Lutero estava implicita-
mente atacando o cerne da Igreja papal e de toda sua estrutura financeira e 
social, que operava num sistema de salvação coletiva que permitia que os fiéis 
rezassem por outros, reduzindo assim seu tempo no purgatório. Financiava 
todo um proletariado clerical de padres pagos para rezar missas pelas almas 
dos finados, nas datas de aniversário de suas mortes. Pagava mulheres devotas 
nos asilos dos pobres que rezavam pelas almas dos mortos, para facilitar sua 
passagem pelo purgatório. Pagava irmandades que oravam por seus membros, 
rezavam missas, faziam procissões e financiavam altares especiais. Em suma, o 
sistema estruturava a vida religiosa e social de incontáveis cristãos medievais. 
No centro do sistema estava o papa, que era o administrador de um tesouro 
de “méritos” — graças que podiam ser desembolsadas para terceiros. Assim, a 
investida contra as indulgências levaria, mais cedo ou mais tarde, a um ques-
tionamento do poder papal.

Ninguém obrigava as pessoas a comprarem indulgências, mas havia um 
enorme mercado para elas. Quando os vendedores chegavam a um lugar,

a bula papal (o documento aprovando a indulgência, com o sinete de chumbo do 
papa) era conduzida sobre um tecido de cetim ou dourado, e todos os padres, mon-
ges, membros do conselho local, o mestre-escola, alunos, homens, mulheres, moças 

Martinho_Lutero.indd   12 20/12/19   11:22



13

e crianças iam vê-la andando em procissão com bandeiras e velas. Repicavam-se 
todos os sinos, tocavam-se todos os órgãos […] [o vendedor de indulgências] era 
conduzido ao interior das igrejas e se erguia uma cruz vermelha no centro, em 
que se hasteava o estandarte papal.11

O sistema era tão bem organizado que as indulgências chegavam a ser 
impressas localmente em pergaminho, podendo ser preenchidas com o nome 
do beneficiário ao qual se destinava a compra.

O caráter explosivo das Noventa e Cinco Teses de Lutero se devia, em 
parte, ao bom momento. No Dia de Todos os Santos, a magnífica coleção de 
relíquias pertencentes ao eleitor Frederico, dirigente da Saxônia e soberano de 
Lutero, ficava exposta na igreja do castelo de Wittenberg para os peregrinos, 
que vinham de vários quilômetros dali, e se distribuíam indulgências a todos 
os que contemplavam as relíquias. As teses, provavelmente, foram afixadas 
durante ou logo antes dessa celebração. É fato que os peregrinos iletrados 
não as teriam lido; e mesmo os moradores letrados teriam muita dificuldade 
em entendê-las. Mas os destinatários da carta de Lutero captariam plena-
mente a importância da data, tal como seus colegas teólogos em Wittenberg. 
Para estes, as teses afetavam seus próprios meios de subsistência, na medida 
em que a universidade dependia de verbas da fundação de Todos os Santos, 
provenientes das missas rezadas pelos mortos e dos peregrinos que acorriam 
para ver as relíquias a fim de diminuir seu tempo no purgatório.

O que Lutero não sabia naquele momento era que especificamente o 
“escândalo das indulgências” que ele mirava com seus ataques envolvia muito 
mais do que a tosca pregação de Johannes Tetzel, cujo lema publicitário, ao 
que consta, dizia: “Quando a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório 
vai se livrar”. Na verdade, as atividades de Tetzel se inseriam num conjunto de 
práticas fundamentais que financiavam a Igreja. O dinheiro arrecadado pelo 
pregador devia ir para Roma, para pagar a reconstrução da basílica de São 
Pedro, mas metade estava indo diretamente para os banqueiros Fugger em 
Augsburgo, a família dos capitalistas mercantis mais ricos da época, a quem 
Albrecht de Mainz devia dinheiro. Filho mais novo de uma poderosa família 
principesca, Albrecht se tornara arcebispo de Magdeburgo aos 23 anos. Mas 
então abriu uma vaga inesperada no arcebispado de Mainz, a mais rica das 
dioceses germânicas. Era uma oportunidade imperdível, porém o papado 
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estava tentando impedir que os bispos acumulassem vários cargos ao mesmo 
tempo, além de determinar, depois que Albrecht assumira Magdeburgo, que 
a partir daquele momento os bispos precisariam ter pelo menos trinta anos.12

O conflito se resolveu a favor de Albrecht quando ele concordou em con-
tribuir com 21 mil ducados para a construção da basílica, dinheiro do qual não 
dispunha. Então, tomou um empréstimo com os Fugger, muito embora a Igreja 
considerasse como usura o envolvimento deles no capitalismo monopolista. 
Albrecht passou a desviar fundos, como os angariados por Tetzel, para pagar 
a dívida. As teses de Lutero, em outras palavras, investiam não só contra o 
poder papal, mas também, sem que ele soubesse, contra uma das famílias 
mais poderosas da Alemanha e uma das casas bancárias mais ricas da Europa.

No curto prazo, não houve muita reação às Noventa e Cinco Teses. Não 
ocorreu nenhum debate. O bispo de Brandemburgo, ao que parece, não 
respondeu à carta de Lutero. Em lugar disso, quando Lutero lhe enviou de-
fesas e explicações mais pormenorizadas das teses, o bispo recomendou que 
a publicação fosse adiada, o que Lutero parece ter tomado — erroneamente 
— como demonstração de simpatia por suas ideias. Albrecht estava fora, em 
Aschaffenburg, quando as teses chegaram a Mainz, mas, quando ele por fim 
as recebeu, tampouco se manifestou. Em vez de responder a elas, Albrecht 
encaminhou o documento à Universidade de Magdeburgo para avaliação 
teológica e, depois, a Roma. Essa providência fez com que as teses se tornas-
sem assunto sério, desencadeando uma investigação papal por heresia. Com 
a medida burocrática de Albrecht, o assunto deixou de ser uma questão que 
afetava uma pequena parte da Alemanha: tornou-se um acontecimento que 
abrangia toda a Igreja católica.

A vida e os hábitos de Lutero eram bem provincianos. Nasceu em  Eisleben 
na Saxônia e, por um estranho acaso, morreu lá também. Foi criado na vila 
mineira de Mansfeld, onze quilômetros ao norte, cursou a universidade em 
Erfurt, a 72 quilômetros a sudoeste, e passou a maior parte de seus anos res-
tantes em Wittenberg, a oitenta quilômetros a nordeste. Apenas uma vez se 
aventurou além das fronteiras do Sacro Império Romano, quando esteve em 
visita a Roma, o que só serviu para lhe proporcionar uma fonte de anedotas 
antipapais e para alimentar sua intolerância a tudo o que não fosse germânico. 

Martinho_Lutero.indd   14 20/12/19   11:22



15

Viajou muito dentro da Saxônia, mas, depois de sofrer a interdição imperial, 
não pôde mais se arriscar em áreas onde não tivesse a proteção do dirigente 
saxônico. No final da vida, viu-se ainda mais recluso por causa de problemas 
de saúde, dependendo de uma carrocinha até para ir pregar na igreja. Criou, 
porém, uma rede de correspondentes e de pastores, para os quais arranjara 
nomeações e lhes promovera a carreira, que cobria todo o império e se estendia 
ainda além. E os efeitos de sua Reforma se alastraram da Alemanha para Itália, 
Inglaterra, França, Escandinávia e Europa Oriental.

Os traços gerais de sua biografia são fáceis de apresentar. A infância não 
teve nada de marcante, exceto num aspecto: ele vinha de uma área mineira-
dora. A economia da mineração era muito diferente do mundo das oficinas 
artesanais e dos pequenos negócios que caracterizavam a maioria das cidades 
quinhentistas, ambiente que formou tantos humanistas e eruditos. A família 
de Lutero investiu na educação do filho, destinando-o ao direito, profissão 
que ajudaria a proteger o empreendimento mineiro da família. No entanto, 
em 1505, para a decepção paterna, o rapaz desistiu dos estudos jurídicos e in-
gressou no mosteiro agostiniano de Erfurt. Lá ficou sob a influência de Johann 
von Staupitz, importante agostiniano que teve papel essencial em criar a nova 
Universidade de Wittenberg, o qual persuadiu o jovem monge a passar para o 
curso superior em teologia e obter um doutorado. Galgando a hierarquia da 
ordem, Lutero sucedeu Staupitz em sua posição na universidade e passou a 
ter papel ativo na reforma universitária. Então, em 1517, as Noventa e Cinco 
Teses irromperam no mundo.

As teses não continham um programa teológico completo; Lutero se radica-
lizou com a oposição que enfrentou, e os argumentos e ataques de terceiros o 
levaram a desenvolver sua teologia e a aprofundar suas ideias. A Reforma surgiu 
a partir de uma série de discussões e argumentações com seus antagonistas 
em Heidelberg, Augsburgo e Leipzig. Lutero sabia que a pena por heresia era 
a fogueira e que, se fosse preso e julgado pela Igreja, provavelmente perderia 
a vida. Isso significa que sua teologia se formou sob a dupla pressão da argu-
mentação cada vez mais agressiva de seus adversários e a ameaça de martírio.

Em 1521, Lutero, agora conhecido em toda a Alemanha, foi chamado a 
responder ao imperador na Dieta de Worms, na presença dos estados de todo 
o império. Muitos achavam que Lutero não iria correr o risco de comparecer, 
mas, como afirmou ele, nada o deteria, mesmo que soubesse que havia “tantos 
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demônios quanto […] as telhas nos telhados”. A coragem que mostrou em 
Worms foi assombrosa. Um plebeu enfrentar o imperador e os príncipes mais 
poderosos do império e resistir ao poderio da Igreja era uma coisa extraordi-
nária, algo inesquecível. O evento foi decisivo, e provavelmente contribuiu 
mais do que sua teologia para ganhar adeptos para a Reforma e lhes incutir 
novas esperanças e expectativas. Como qualquer movimento revolucionário, 
as ideias de Lutero eram aumentadas e alteradas pelo que as pessoas ouviam 
nas ruas ou nos sermões, ou pelas notícias do que ele havia feito.

A Dieta se encerrou com a enfática condenação do imperador. Voltando de 
Worms, Lutero, agora em perigo mortal, foi sequestrado por determinação de 
seu governante e protetor Frederico, o Sábio, para sua segurança, e conduzido 
ao castelo de Wartburg, onde passou os dez meses seguintes em isolamento, 
escrevendo freneticamente e traduzindo o Novo Testamento. Enquanto isso, 
em sua ausência, a Reforma em Wittenberg avançava depressa e, sob a guia 
de Andreas Karlstadt, tornava-se cada vez mais radical, levantando questões 
de moral e assistência aos pobres. Voltando a Wittenberg em março de 1522, 
Lutero exigiu imediatamente que as reformas fossem canceladas, pois haviam 
ocorrido rápido demais. Também teve um rompimento decisivo com Karlstadt, 
o qual começara a adotar outra linha sobre a Santa Ceia, argumentando que 
Cristo não estava de fato presente no pão e no vinho, concepção que Lutero 
negava com toda a veemência.

Essa ruptura pressagiava o futuro, pois as pessoas aplicavam a teologia de 
Lutero, tal como a entendiam, às suas próprias experiências — processo ao 
qual ele podia ser contrário, mas que escapara ao seu controle. Espalhando-se, 
a Reforma também começou a se fragmentar, pois os que negavam a transubs-
tanciação e que Cristo estivesse realmente de corpo presente na comunhão 
conseguiram convencer muita gente no Sul da Alemanha, nas cidades suíças, 
na Silésia e mesmo dentro da própria Saxônia. Em cidades e vilas de todo o 
império, as pessoas começaram a reivindicar liberdade de Evangelho, a insistir 
em nomear pregadores evangélicos e a derrubar as autoridades estabelecidas. 
Tal como os antagonistas de Lutero haviam previsto desde o começo, sua 
mensagem trouxe a revolução. Em 1524, explodiu a Guerra dos Camponeses, a 
maior revolta jamais vista em terras germânicas e que, até a Revolução Francesa, 
não teve igual na Europa. De início, Lutero parecia reprovar imparcialmente 
os dois lados, exprobrando os camponeses e, como um profeta do Antigo 
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Testamento, criticando também os dirigentes, mas por fim acabou dando apoio 
aos príncipes. Com essa posição, evidenciou-se o conservadorismo social da 
Reforma de Lutero.

Quando a Guerra dos Camponeses se encontrava no auge, Lutero decidiu 
se casar “para fazer desfeita ao Demônio”, segundo explicou ele — certamente 
uma das justificativas mais estranhas já dadas por um recém-casado.13 O ca-
samento, de fato, foi um escândalo, mas em sua ousadia, se era um desafio ao 
Demônio, era igualmente um desafio à Igreja. Ele era padre e monge, enquanto 
a noiva, Katharina von Bora, era freira: os dois haviam tomado os votos de 
celibato. Lutero, não mais aquele monge pálido e ascético, ingressou numa 
nova fase da vida e logo se tornou pai. Não precisou, porém, sair do mosteiro 
que abandonara: os governantes saxônicos simplesmente concederam os edi-
fícios a ele e a seus herdeiros. E sua residência, com uma ampla variedade de 
visitantes, estudantes e colegas, tornou-se o modelo do presbitério evangélico 
em grande escala.

A nova Igreja ainda precisava ser instituída e assim, em 1530, o imperador 
Carlos v convocou outra Dieta em solo germânico, dessa vez em Augsburgo. 
Agora estava claro que era impossível qualquer conciliação entre luteranos e 
católicos; mas a própria Reforma, nessa época, também estava dividida sobre 
a questão da comunhão, e os adversários de Lutero não tiveram voz na Dieta. 
Os anos finais da vida de Lutero foram dominados pelas tentativas de chegar a 
algum tipo de acerto com os “sacramentalistas”. Por fim, chegou-se a um acor-
do precário, o qual, porém, serviu para convencer Lutero de que ele estivera 
certo o tempo todo — dinâmica psicológica que traria problemas futuros para 
o movimento. Ao mesmo tempo, sua retórica antipapal se tornava cada vez 
mais virulenta. Sua denúncia do papa como o Anticristo se solidificou como 
axioma fundamental de sua teologia, e seus anos finais de vida foram ainda mais 
marcados por violentas disputas com antigos seguidores e diatribes furiosas 
contra os judeus. Após a morte de Lutero, surgiram cisões entre diversas alas 
de seu próprio movimento, levando a um legado de divisões dentro do lute-
ranismo, em que cada facção reivindicava ardorosamente a autoridade dele.

Esses são os fatos externos, que, porém, não mostram o desenvolvimento 
interno de Lutero, que é o foco central deste livro. Como ele teve a força 
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interior para resistir ao imperador e aos estados em Worms? O que o levou 
a esse ponto? Por que rompeu com Andreas Karlstadt, seu grande apoiador 
nos anos iniciais da Reforma? Por que Lutero brigava sem cessar com seus 
colaboradores mais próximos, criando inimizades profundas e deixando seus 
adeptos aterrorizados com a possibilidade de também incorrerem em sua có-
lera? Como o homem convencido de que “não vão me impingir uma esposa” 
veio a se tornar o modelo do pastor casado? Este livro mapeia as transforma-
ções emocionais criadas pelas mudanças religiosas que Lutero pôs em curso. 
Pois a personalidade de Lutero teve consequências históricas imensas — para 
o bem e para o mal. Foi sua coragem admirável e seu senso de missão que 
criaram a Reforma; foi sua teimosia e sua demonização dos adversários que 
quase a destruíram.

A história psicológica tem sido criticada por causa de sua tendência a ex-
plicar personalidades e processos históricos complexos em termos de padrões 
básicos estabelecidos na primeira infância. A vida de Lutero inspirou algumas 
de suas psicobiografias mais famosas, entre elas Young Man Luther [O jovem 
Lutero], de Erik Erikson, e o capítulo de Erich Fromm sobre o reformador 
em seu O medo à liberdade. Os dois autores eram psicanalistas.14 Erikson era 
também um psicólogo do desenvolvimento que trabalhava com adolescentes, 
e sua vigorosa obra, publicada nos Estados Unidos do pós-Guerra, continua 
a ser um clássico; mas uma das características mais importantes da Reforma 
de Lutero é que não era a reforma de um jovem. Como este livro sustentará, 
ainda que a relação de Lutero com o pai tenha sido fundamental para sua 
personalidade e sua religiosidade, ainda que seu entendimento das relações 
paternais permeie sua teologia, as figuras paternas foram apenas uma parte 
dos elementos que o moldaram.

Talvez pareça uma temeridade empreender uma biografia de viés psi-
canalítico daquele mesmo homem cuja biografia se tornou um prato cheio 
para os piores tipos de reducionismo historiográfico.15 Pode-se objetar que 
tal abordagem se arrisca a superestimar o papel da ação individual da mesma 
forma como fazia a hagiografia luterana quinhentista, tornando impossível 
entender por que as ideias de Lutero conseguiram exercer tal apelo em tantas 
pessoas e como tais ideias vieram a gerar um movimento social. Pode-se ainda 
objetar que essa abordagem desvaloriza a teologia, reduzindo ideias funda-
mentais a consequências de desejos ou conflitos inconscientes, impedindo 

Martinho_Lutero.indd   18 20/12/19   11:22



19

que se compreenda como e por que ideias referentes à presença de Deus no 
sacramento ou à natureza do arrependimento vieram a adquirir tanta força.

No entanto, é tão grande a abundância de materiais sobre Lutero que pro-
vavelmente sabemos mais sobre sua vida interior do que a de qualquer outro 
indivíduo do século xvi, permitindo-nos rastrear em sua correspondência as 
relações com amigos e colegas e até mesmo examinar os sonhos que tinha. Suas 
obras reunidas, na famosa edição Weimar, abrangem 120 volumes, incluindo 
onze de cartas e seis de suas conversas à mesa. Muitos historiadores utilizaram 
essa abundância de material para rastrear em detalhe seu desenvolvimento teo-
lógico e para datar fatos específicos com mais precisão; de minha parte, quero 
entender o próprio Lutero. Quero saber como um indivíduo do século xvi via 
o mundo ao seu redor e por que o via dessa maneira, e não de outra. Quero 
explorar suas paisagens interiores para entender melhor suas ideias sobre a 
carne e o espírito, formadas numa época anterior à nossa separação moderna 
entre corpo e mente. Tenho particular interesse nas contradições de Lutero. 
Eis aí um homem que fez alguns dos comentários mais misóginos dentre todos 
os pensadores, e no entanto era favorável não só ao sexo no casamento, mas, 
ponto fundamental, defendia que o sexo devia também proporcionar prazer 
carnal a mulheres e homens. Tentar entender esse visível paradoxo foi um 
desafio a que não pude resistir.

Homem de imenso carisma, Lutero mantinha amizades fervorosas que só 
encontravam paralelo na rejeição implacável daqueles a quem julgava desleais 
ou errados. A teologia de Lutero brotava de sua personalidade, ligação esta em 
que insistiu Melâncton, um de seus primeiros biógrafos e seu mais próximo 
colaborador: “Seu caráter era quase, por assim dizer, a prova máxima” de sua 
doutrina.16 A teologia de Lutero ganha maior clareza quando estabelecemos 
uma conexão com seus conflitos psicológicos, expressos em cartas, sermões, 
tratados, conversações e exegeses bíblicas. Essa releitura das fontes originais, 
que dispensa os acréscimos da erudição religiosa, mostrará por que questões 
teológicas aparentemente distantes e abstrusas tinham tão grande importância 
para ele e seus contemporâneos, e de que maneira ainda podem ter importância 
para nós na atualidade. Assim, o recurso aos elementos da psicanálise propor-
ciona um entendimento mais rico não só do homem Lutero, mas também dos 
princípios religiosos revolucionários a que ele dedicou a vida, com legados 
que ainda guardam um poder tão imenso.
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Este livro não é uma história geral da Reforma e nem mesmo da Reforma 
em Wittenberg; e menos ainda fornece uma interpretação abrangente do que 
veio a ser o luteranismo. O que ele sustenta, porém, é que nosso entendimento 
da Reforma em terras germânicas tem sido distorcido pela concentração dos 
estudos ocidentais do pós-Guerra sobre as cidades do Sul. Este é um legado 
da Guerra Fria, quando os historiadores do Ocidente tinham dificuldade em 
utilizar arquivos no Leste, ao passo que seus colegas na República Demo-
crática Alemã estavam, de início, mais interessados em movimentos sociais e 
no legado do revolucionário e radical religioso Thomas Müntzer do que em 
Lutero. Em decorrência disso, a história social do luteranismo ainda é pouco 
desenvolvida e nos falta aquela exposição rica e nuançada do progresso do 
movimento que temos para as principais cidades do Sul. Como os historiadores 
da Alemanha Ocidental após a guerra estavam ansiosos em identificar uma 
linhagem democrática em seu passado, eles criaram uma imagem idealizada das 
cidades livres independentes com seus conselhos eleitos. Queriam escapar à 
fatídica equiparação da Reforma com a obediência e o conformismo político, 
destacando a variedade de reformas populares e locais, com ideias sobre os 
sacramentos, as imagens e a Reforma social muito diferentes das de Lutero. 
Mas a consequência foi que nossa interpretação da Reforma ficou distorcida. 
Falta-nos uma avaliação adequada do luteranismo em seu contexto social e 
cultural próprio, tão diferente do das cidades do Sul. E tampouco entendemos 
como o luteranismo se desenvolveu em diálogo com aquela que veio a ser a 
religião reformada, o precursor do calvinismo, através de ásperas inimizades 
e trágicos fins de amizades. Essa é uma carência que o livro não tem como 
remediar, mas espero sugerir uma nova abordagem da teologia de Lutero, 
situando-o no contexto social e cultural que o formou.

Lutero faz parte da minha vida há mais tempo do que eu gostaria de admitir. 
Esteve presente em minha infância, pois meu pai foi por alguns anos pastor 
presbiteriano. Morei apenas por pouco tempo no presbitério, mas vi o preço 
que custou a meus pais ter a vida familiar sob o olhar do público. A estranha 
sotaina negra parecia transformar meu pai em outro ser. Ele tinha um gabinete 
forrado de alto a baixo com obras de teologia, mas a congregação suspirava de 
saudades do predecessor, menos intelectual. Tudo isso me colocava perante 
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questões de autoridade — a autoridade que a congregação investia em meu pai; 
a seriedade conferida pelo púlpito e pelas roupas pretas pesadas, tão inade-
quadas ao clima da Austrália; as tensões que esse papel lhe criava. Estávamos 
à parte e no entanto vivíamos numa dependência humilhante — não podíamos 
consertar nada no presbitério, não podíamos escolher nenhuma peça de mobília 
sem a anuência da congregação, e sempre havia alguém que objetava: “Vocês 
não precisam de tapetes para fazer a obra do Senhor”.

Por um idiossincrático acaso histórico, naquela época a Igreja presbiteriana 
de Melbourne tinha uma influência maior de Lutero do que de seu pretenso 
fundador João Calvino, pois vários teólogos universitários da Austrália haviam 
estudado em Tübingen com professores luteranos. Alguns anos mais tarde, 
quando meu pai já deixara a Igreja e eu iniciei as pesquisas de doutorado, 
estudei em Tübingen com o professor Heiko Oberman, estudioso holandês 
que criara o Instituto da Baixa Idade Média e da Reforma e cuja obra estava 
transformando nosso entendimento da teologia do período. No primeiro se-
mestre, assisti às aulas que depois formariam seu estudo de Lutero, um clássico 
que, a meu ver, ainda é a melhor biografia do homem. E foi quando eu estava 
em Tübingen que Hans Küng, professor católico da universidade, perdeu sua 
licença de ensinar teologia católica por ter questionado a infalibilidade papal. 
Parecia que as questões de autoridade, liberdade e obediência, que Lutero 
levantara séculos antes, continuavam vivas e robustas. Foram essas questões 
candentes que mantiveram a teologia luterana no centro de meus interesses 
pessoais e intelectuais.

As biografias de Lutero são, em sua maioria, escritas por historiadores da 
Igreja. A grande exceção é a magnífica biografia recente feita pelo historiador 
Heinz Schilling, o primeiro a situar Lutero num contexto histórico mais com-
pleto e a conferir igual peso a seu adversário Carlos v.17 Não sou historiadora 
da Igreja, mas da religião, moldada pela história social e cultural das últimas 
décadas e, em particular, pelo movimento feminista. Não quero idolatrar nem 
menosprezar Lutero, tampouco quero torná-lo coerente. Quero compreendê-lo 
e entender as convulsões desencadeadas por ele e pelo protestantismo, não só 
em relação à autoridade e à obediência, mas também quanto às relações entre 
os sexos e a maneira como homens e mulheres percebiam sua existência física.

Quando comecei as pesquisas de doutorado, eram pouquíssimos os estudos 
acadêmicos ocidentais sobre as regiões luteranas da Reforma na Alemanha 
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Oriental, devido à separação das duas Alemanhas naquela época. Uma das 
raras exceções era o saudoso Bob Scribner, que escreveu sua tese de doutorado 
sobre a Reforma em Erfurt e foi meu orientador. Os estudos da Reforma de 
caráter local tratavam, em sua maioria, de cidades no Sul da Alemanha in-
fluenciadas pela teologia de reformadores como Ulrico Zwinglio ou Martin 
Bucer, e não de regiões luteranas.18 Os estudos da Alemanha Oriental, por sua 
vez, concentravam-se na Guerra dos Camponeses e na figura do antagonista 
de Lutero, Thomas Müntzer, como líder revolucionário. A história social de 
Wittenberg, enquanto isso, permanecia em larga medida inexplorada. Assim, 
a história da Reforma estava profundamente distorcida. As biografias eram, 
em boa parte, escritas sem qualquer noção do mundo social e cultural da 
Saxônia ou de Wittenberg, e isso tendia a reforçar a imagem de Lutero como 
herói teológico solitário, fora do tempo e do espaço. Mesmo assim, havia 
alguns momentos subversivos. Por fina ironia, o melhor estudo acadêmico de 
Wittenberg, até hoje insuperado, atesta a contribuição do então incipiente 
movimento das mulheres: é a obra de 1927 realizada pela historiadora econô-
mica e social Edith Eschenhagen, em que ela analisava os registros tributários 
de Wittenberg.19

Todos esses estudos exerceram grande influência quando comecei a traba-
lhar neste livro, em 2006, e reforçaram minha posição de que, para entender a 
Reforma de Lutero, era essencial ter uma compreensão do lugar. Passei todo o 
tempo que me foi possível nos arquivos de Wittenberg, conservados no castelo 
de Frederico, o Sábio. Na hora do almoço, eu passeava pela cidade. Visitei 
todos os locais onde Lutero morou antes de ir para Wittenberg, e consultava 
assiduamente os arquivos não tanto para descobrir coisas sobre Lutero, mas 
para ter uma noção da estrutura política e econômica local. Li comentários 
de contemporâneos sobre Lutero, tanto amigos quanto inimigos — e descobri 
que muitas vezes seus adversários mostravam uma surpreendente perspicácia 
sobre a psicologia e as motivações dele. Mas o que me deu o maior prazer e 
o contato mais rico com o indivíduo foi a leitura de sua correspondência. Li 
as cartas não para corroborar ou datar fatos da Reforma, mas como fontes 
literárias que transmitiam suas emoções e elucidavam suas relações com as 
outras pessoas. Seus erros, lapsos, autojustificativas e o gosto por determinadas 
palavras revelam muito sobre suas motivações. Nos primeiros anos da Reforma, 
por exemplo, ele falava constantemente em invidia, inveja, atribuindo-a aos 
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oponentes — embora seja muito improvável que invejassem um monge sem 
nenhum poder e sem nenhum tostão, ao passo que ele, por seu lado, tinha 
todas as razões para se preocupar com os que invejava. Comecei a refletir que 
muitos de seus interesses teológicos guardavam íntima relação com os fortes 
conflitos que formavam sua psicologia.

Os hábitos missivistas de Lutero ofereceram, talvez, as percepções mais 
interessantes. Embora tivesse secretários desde seus dias de monge, Lutero 
escrevia pessoalmente suas cartas, exceto quando impedido por alguma doença 
grave. Sua caligrafia — pequena, clara e bem traçada — percorre a página com 
confiança, e Lutero quase sempre sabia qual o tamanho do papel de que iria 
precisar, sugerindo uma notável capacidade de avaliar previamente o quanto ia 
escrever. Sua letra mudou muito pouco ao longo dos anos, apenas se tornando 
menor e mais angulosa, tendo os músculos da mão se tornado visivelmente 
mais tensos. Um aspecto extraordinário é que, numa época em que as cartas 
costumavam circular de mão em mão, eram falsificadas ou interceptadas, e 
todas as chancelarias arquivavam os rascunhos, Lutero não guardava nenhu-
ma cópia. Isso dava a seus correspondentes um poder imenso, pois somente 
eles tinham o registro do que Lutero escrevera, mas ele pouco se importava 
e gracejava a respeito, dizendo que sempre poderia negar que era sua “letra”, 
comentário que mostra sua admirável segurança.

Essa jovial indiferença às formalidades é uma das características mais 
atraentes de Lutero. Missivista brilhante e cativante, tinha uma clara noção 
do que provocaria risos no destinatário. Perguntava sobre o estado de saúde 
com interesse genuíno, mas também sabia exatamente como chegar ao ponto 
central, abordando de maneira direta a angústia de um missivista. Mais do 
que qualquer outra coisa, as cartas nos dão uma ideia do carisma que ele de-
via irradiar e o puro deleite que seus correspondentes deviam sentir em sua 
amizade. Foi a intensidade nítida das amizades e inimizades de Lutero que 
me convenceu de que ele precisava ser entendido por meio de suas relações, 
e não como o herói solitário do mito da Reforma. A teologia de Lutero se 
formou em diálogo e debate com outros — e não por acaso a discussão, forma 
em que apresentou as Noventa e Cinco Teses, continuou a ser um de seus 
instrumentos intelectuais favoritos até a morte.

Este livro também apresenta um quadro pouco conhecido da teologia de 
Lutero. Estamos acostumados a vê-lo como o defensor da “salvação apenas pela 

Martinho_Lutero.indd   23 20/12/19   11:22



24

graça”, o homem que insistia na sola scriptura, o princípio de que a Bíblia é a 
única autoridade em questões de doutrina. Mas igualmente importante para o 
próprio Lutero era sua insistência na Presença Real de Cristo na eucaristia. Essa 
é, provavelmente, a questão que muitos protestantes modernos, desconfiados 
de rituais e da ideia de que o divino pode se manifestar em objetos, consideram 
mais estranha. Todavia, a questão dominou os anos finais de Lutero e mobilizou 
suas energias mais profundas; também dividiu a Reforma. Foi aqui que Lutero 
mostrou seus aspectos mais originais como pensador, negando-se à distinção 
fácil entre signo e significado e insistindo que Cristo estava presente na euca-
ristia, a qual realmente era o corpo e o sangue de Cristo. Embora intelectual, 
Lutero não confiava na “razão, a meretriz”,20 como a chamava. Sua posição 
sobre a eucaristia condizia com sua impressionante desenvoltura em relação 
à corporeidade, traço que as biografias modernas têm dificuldade em aceitar. 
Pensador profundamente antiascético, Lutero minava e subvertia de modo 
constante a distinção entre carne e espírito, e esse aspecto de seu pensamento 
é um de seus legados mais interessantes. É também por isso que sua teologia 
deve ser entendida em relação com o homem Lutero.

A Reforma de Lutero desencadeou emoções apaixonadas: alegria e exaltação, 
mas também fúria, medo e ódio. Ele próprio era um indivíduo profundamente 
emotivo, mas grande parte da história da Reforma elimina essas emoções, 
como aspectos inconvenientes ou insignificantes no desenvolvimento de sua 
teologia. Para historiadores e teólogos, é difícil lidar com coisas que agora 
parecem tão estranhas, sua inquietante obsessão pelo Demônio, o virulento 
antissemitismo e o gosto pela polêmica rude e grosseira. Mas a exploração de 
seu mundo interior e do contexto em que afluíram suas ideias e paixões abre 
uma nova visão da Reforma.
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