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 Cena 1
(Coloque a figura 11 - Lutero lendo na mesa) 
Martinho Lutero trabalhava e estudava bastante 
quando era monge. Depois de um tempo, tornou-se 
pastor. Mais tarde tornou-se professor na 
universidade de Wittemberg e pastor na igreja 
daquela pequena cidade. Ele passava muitas horas 
lendo e estudando a Bíblia, com o objetivo de 
preparar suas aulas e sermões. (Limpe a tela para a 
próxima tela).

 Cena 2
(Coloque a figura 6 – cena de rua – do lado direito;  
figura 19 – igreja – do lado esquerdo, mas mais 
distante). Um dia, um estranho foi até uma 
cidadezinha perto de Wittemberg (coloque a figura 
20 – John Tetzel – na rua). O estranho colocou uma 
cruz grande (coloque a figura 21 – cruz – em frente 
da cena de rua). Colocou uma caixa grande (coloque 
a figura 22 – caixa – do outro lado de Tetzel). Então 
ele começou a falar. Esse homem também era um 
monge. Seu nome era John Tetzel. Ele havia sido 
enviado àquela cidade para conseguir dinheiro para 
construir uma grande igreja em uma cidade chamada 
Roma. Uma multidão se reuniu ao seu redor. John 
Tetzel agitava o braço segurando alguns papéis na 
mão e dizia para a multidão: “Se vocês comprarem 
esses papéis, seus pecados serão perdoados”. Muitas 
pessoas acharam que essa era uma maneira fácil de 
livrar-se de seus pecados, e assim compraram os 
papéis. Elas colocavam o dinheiro dentro da grande 
caixa. Quando Martinho Lutero soube o que John 
Tetzel estava dizendo às pessoas ficou muito 
zangado. Martinho sabia, pelo que tinha aprendido 

da Bíblia, que Deus perdoa nossos pecados porque 
Jesus morreu por nós. Ele também sabia que todos 
os que creem em Jesus têm seus pecados 
perdoados. Deus é quem nos dá a fé, de presente, 
para as pessoas crerem em Jesus. Martinho decidiu 
reunir alguns pastores e professores para falar 
sobre essas coisas. Antigamente não existia e-mail. A 
melhor maneira de reunir essas pessoas era pregar 
um anúncio (uma convocação) na porta da igreja. E
foi o que Martinho fez. (Limpe a tela para a próxima 
cena) 

Cena 3
(Coloque a figura 6 – cena de rua – à direita e a 
figura 19 – igreja – do lado esquerdo, mas mais 
distante) Em um grande pedaço de papel, Lutero 
escreveu noventa e cinco declarações e um convite 
para conversar sobre essas ideias com as pessoas. 
Então, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero 
foi até a porta da igreja de Wittemberg  (aponte a 
porta da igreja). Em uma mão ele carregava o papel. 
Em outra ele carregava um martelo e pregos (retire 
a figura 19 – igreja – e coloque a figura 23 – Lutero 
pregando as teses à esquerda, mas mais abaixo). 
Toc! Toc! Toc! Fazia o martelo enquanto Martinho 
pregava o papel na porta da igreja. Alguns 
estudantes da universidade viram Lutero pregando 
o papel. Depois que ele saiu (retire a figura 23 –
Lutero, e coloque a figura 19 – igreja – no alto à 
esquerda). Os estudantes foram até a porta e leram
o papel. (Coloque a figura 17 – estudantes – no 
centro). “Algumas dessas declarações estão falando 
sobre os papéis que John Tetzel está vendendo”, 
diziam uns aos outros.  
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Reforma 
Lutero coloca as noventa e cinco teses na porta da Igreja do Castelo
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Na manhã seguinte, muitas pessoas vieram até a 
igreja orar, pois era Dia de Todos os Santos. Algumas 
pararam para ler o papel que estava pregado na 
porta da igreja. Havia muito burburinho. As pessoas 
se juntavam e perguntavam: “O que é que diz o 
papel?” Um estudante respondeu: “Martinho Lutero 
escreveu contra os papéis que John Tetzel está 
vendendo. Lutero diz que, em Cristo, nós já temos o 
perdão de Deus. Nós não precisamos comprar os 
papéis de Tetzel para nos livrarmos dos pecados”. O 
papel que Martinho Lutero pregou na porta da igreja 
de Wittemberg é chamado de “As noventa e cinco 
teses”. Teses são frases, declarações, para debater. 
Cada uma dessas frases dizia algo que Martinho 
acreditava ser verdadeiro, e ele queria esclarecê-las 
aos outros. (Limpe a tela para a próxima cena).

Cena 4
(Coloque a figura 23 – Lutero; a figura 21 – cruz; e a 
figura 32 – Bíblia) Muitos cristãos nunca esqueceram 
aquele dia em que Martinho Lutero pregou as 
noventa e cinco teses na porta da igreja. Na verdade, 
agora eles dão um nome especial para o dia 31 de 
outubro. Eles chamam esse dia de Dia da Reforma. 
Reforma significa “mudar alguma coisa fazendo-a 
melhor”. Logo após Martinho Lutero ter escrito as 
noventa e cinco teses, muitas pessoas começaram a 
ouvir novamente as coisas que Jesus disse e fez e por 
que elas são importantes para nós. Elas passaram a 
ouvir a verdadeira Palavra de Deus e aprender que a 
única maneira de ir para o céu é pela graça de Deus, 
somente através da fé em Jesus, que levou nossos 
pecados, morrendo na cruz, e então ressuscitando 
dos mortos. 

Depois da história:
Discuta a história com as crianças. Reforce a 
importância da vocação cristã. Lutero, em sua vocação 
como pregador e professor, desejava pregar e ensinar 
a Palavra de Deus fielmente. Para guiar a discussão, 
use perguntas como estas:

• Nossa história de hoje fala de uma época 
muito importante da vida de Martinho Lutero. 
Em qual cidadezinha da Alemanha a história 
aconteceu? (Wittenberg). 

• Que tipo de trabalho Martinho Lutero tinha em 
Wittenberg? (Ele ensinava sobre a Bíblia na 
universidade e era pastor).

• Quem era o estranho que veio a uma cidadezinha 
perto de Wittemberg? (John Tetzel).

• O que John Tetzel estava vendendo? (Papéis para o 
perdão dos pecados, também chamados de 
indulgências).

• Por que as pessoas compravam os papéis de John 
Tetzel? (Elas achavam que estavam comprando 
perdão dos seus pecados).

• Por que Martinho Lutero ficou chateado quando 
ele ficou sabendo o que John Tetzel estava fazendo?
(Ele sabia que Deus perdoa nossos pecados porque 
Jesus morreu por nós. Deus nos dá fé, apaga nossos 
pecados e nos torna seus filhos. John Tetzel dizia que 
podemos comprar nosso perdão, o que não é 
verdade).

• O que Martinho Lutero pregou na porta da igreja?
(Um papel).

• O que estava escrito neste papel? (Noventa e cinco 
declarações ou teses).

• O que algumas dessas teses diziam? (Que Deus 
havia perdoado nossos pecados através de Jesus e 
nos dado Sua graça gratuitamente. Somos salvos 
pela graça, na fé que Deus, através do Espírito Santo, 
nos dá. Nós não podemos comprar perdão).

• Em qual dia do ano Martinho Lutero afixou as 
noventa e cinco teses na porta da igreja? (Em 31 de 
outubro).

• Algumas pessoas chamam 31 de outubro de 
Halloween. Algumas têm também outro nome para 
esse dia. Qual é esse outro nome? (Dia da Reforma).

• O que significa reforma? (Mudar alguma coisa, 
fazendo-a ficar melhor).

• Que mudança ocorreu em algumas igrejas depois 
do Dia da Reforma? (As pessoas começaram 
novamente a ouvir que Jesus é o único caminho para 
o céu).
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