
REFORMA PROTESTANTĂ
CONTRAREFORMA CATOLICĂ



Cauzele Reformei protestante.

În secolul al XV-lea și la începutul secolului al XVI-lea, criticile la adresa 
Bisericii Romano-Catolice, a influenței și a averii ei, s-au înmulțit în 
Europa Occidentală. Numeroși catolici erau nemulțumiți de 
comportamentul preoților, pe care îi considerau lipsiți de educație și 
incapabili să îi ajute cu adevărat pe credincioși. Pentru că avea nevoie 
de bani ca să construiască Bazilica Sf. Petru de la Roma, Biserica a 
trecut la acordarea indulgențelor, care presupuneau iertarea 
pedepselor pentru păcatele comise, contra unor sume de bani. Acest 
fapt a sporit nemulțumirea oamenilor. De aceea, mai ales în orașe, 
dominate de burghezie, o categorie socială aflată în plină afirmare, 
autoritatea Bisericii Catolice a început să fie respinsă.



Vânzarea indulgențelor



Reforma protestantă în Germania.

În anul 1517, un cleric german, Martin Luther, și-a prezentat ideile 
despre reformarea Bisericii. El susținea că Biblia trebuie tradusă în 
limba populară și că orice credincios poate obține mântuirea (iertarea 
păcatelor) prin credință în Dumnezeu. Martin Luther a pus bazele 
Reformei religioase (protestante). 
Cuvântul protestant a fost utilizat în anul 1529 pentru a-i desemna pe 
conducătorii germani care au adoptat ideile lui Martin Luther.





Răspândirea Reformei.

Ideile Reformei s-au răspândit cu repeziciune. În lumea germană, a 
apărut confesiunea religioasă luterană, întemeiată de Martin Luther.
În Elveția, reformatorul Jean Calvin a creat o altă confesiune 
protestantă: calvinismul. Conform lui Calvin, credincioșii trebuie să își 
aleagă direct preoții (pastorii). 
În Anglia, regele Henric al VIII-lea a respins autoritatea papei și, în anul 
1534, s-a proclamat conducător al noii Biserici a țării, cea anglicană.



Jean Calvin.



Contrareforma catolică.

Mișcarea Bisericii Catolice împotriva Reformei este cunoscută sub 
numele de Contrareformă. 
În anul 1534 a fost înființată Compania lui Isus (ordinul religios al 
iezuiților), condusă de Ignațiu de Loyola. Aceasta se subordona direct 
papei, cu misiunea de a apăra și de a răspândi catolicismul în lume. 
Tribunalul Inchiziției a fost reorganizat, ca să lupte împotriva 
protestanților. 
În cadrul Conciliului (adunării) de la Trento, desfășurat între anii 1545 și 
1563 au fost hotărâte măsuri care să împiedice răspândirea noilor 
confesiuni: întărirea religiei catolice, construirea unor biserici noi, 
înființarea de școli sau seminarii pentru educarea preoților.



Conciliul de la Trento, 1545-1563



Războaiele religioase.

Neînțelegerile religioase au dus la declanșarea unor conflicte violente 
pe parcursul secolului al XVI-lea, precum Războiul țărănesc german 
(1524-1525) sau Războaiele religioase din Franța, desfășurate între 
anii 1562 și 1598.


