ESCOLA BÁSICA DE AVER-O-MAR
FICHA DE TRABALHO DE HISTÓRIA - 8º ANO
ANO LETIVO: 2019/2020
O TEMPO DAS REFORMAS RELIGIOSAS
Nome: __________________________________ Turma____ Nº ___ Data: ____ /março / 2020

A partir da leitura e análise das páginas 78 a 85 e aos elementos de trabalho
aqui apresentados, responde às seguintes questões:

Doc. 1
Embora [o apóstolo] Pedro diga no Evangelho ao seu divino Mestre… - Nós
abandonamos tudo para te seguir – os Papas pretendem aumentar o seu
património em terras, cidades e impostos (…). Dignos rivais dos príncipes, os
soberanos pontifícios, cardeais e bispos nada mais fazem do que alimentar-se.
Deixam o rebanho de Cristo entregue a si mesmo (…). Vede quantas riquezas,
honras, indulgências, guardas e prazeres conservam.
Erasmo de Roterdão, Elogio da Loucura (1511)
Doc. 2
Várias pessoas se apresentaram em Wittenberg, ao doutor Martinho Lutero,
munidas de cartas de indulgências. Seguras do seu perdão, confessaram-se e
pediram a absolvição. Mas elas confessavam pecados graves e não
manifestavam a intenção de corrigir-se deles (…), o doutor Lutero não quis
absolvê-los”
Frederico Myconius, História da Reforma, s/d

1- Identifica a quem se dirigiam as críticas de Erasmo de Roterdão no
documento 1.
2- Transcreve do documento 1 as críticas que são apontadas.
3- Explica o que são as indulgências referidas no documento 1.
4- Identifica o monge alemão que se opôs à Bula das Indulgências.
5- Refere de que forma reagiu à Bula das indulgências.
6- Transcreve do documento 2 a razão pela qual Martinho Lutero não queria
absolvê-los.
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7- Refere o nome das Igrejas protestantes e dos seus fundadores.
8- Explica os motivos que levaram a Igreja católica a convocar o Concílio de
Trento.
9- Identifica os organismos criados pela Igreja católica com o objetivo de
reforçar a doutrina da Igreja e travar o avanço dos protestantes.

10- Identifica nas frases seguintes as opções corretas. Risca as opções
incorretas.
Na Península Ibérica, a comunidade judaica/calvinista foi a que sofreu as mais
duras perseguições da Igreja Católica. O rei D. Manuel I aceitou a conversão
forçada dos grupos que não seguiam o catolicismo. A esses cristãos forçados à
conversão deram o nome de cristãos-velhos/cristãos-novos. As perseguições
levadas a cabo pela Igreja Católica conduziram à realização de autos de fé/ autos
de convicção, em que os condenados morriam na guilhotina/fogueira.

BOM TRABALHO!
A professora: Olga Costa
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