
Reforma — Lutero torna-se um monge
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(Coloque a figura 2 – pai – no centro da tela) Hans 
Lutero, pai de Martinho, extraiu cobre das minas 
por muitos anos. Ele trabalhava duro e 
economizava seu dinheiro. Quando ele tinha 
economizado dinheiro suficiente, comprou um dos 
fornos que eram usados para derreter cobre. Desta 
maneira, ele poderia ganhar ainda mais dinheiro, o 
suficiente para enviar seu filho Martinho para uma 
universidade, onde ele poderia estudar para ser 
advogado. (limpe a tela para a próxima cena).

Cena 2
(Coloque a figura 11 – Lutero lendo)
Martinho foi para a universidade na cidade de Erfurt, 
Alemanha. Lá, fez muitos novos amigos. Os alunos 
gostavam dele, porque ele amigável, adorava cantar 
com eles e estudava bastante. Ele gostava de ler e 
passava muitas horas na biblioteca da universidade, 
lendo. Martinho leu muitos livros. Um de seus livros 
favoritos era a Bíblia (coloque a figura 32 – bíblia). Ele 
tinha visto a Bíblia pela primeira vez quando estava 
no ensino médio, em Magdeburg. Um dia, ele foi até 
a biblioteca da escola e percebeu que havia um livro 
bem grande acorrentado a uma mesa de leitura 
(coloque a figura 12 – corrente - junto ao livro e 
mesa). Contornando a mesa, Martinho descobriu que 
o livro era a Bíblia. Rapidamente, ele começou a 
folhear as páginas da bíblia, de repente, ele parou. 
“Olhe!” disse para si mesmo, emocionado, “aqui está 
a história de Samuel e sua mãe Ana!”. 

À medida que lia a história percebeu que Samuel 
não tinha medo de Deus. Martinho ficou pensando 
sobre isso, porque ele tinha medo de Deus. As 
pessoas que faziam parte do dia a dia da sua vida  
lhe ensinaram que se alguma coisa ruim acontecesse 
com eles era porque Deus os estava punindo por 
algum pecado que haviam cometido. As pessoas 
tentavam fazer coisas boas, não porque amavam a 
Deus, mas porque tinham medo da sua ira. Às vezes, 
eles até oravam para santos ao invés de orar 
diretamente para Deus. Depois daquele dia em 
Magdeburg, Martinho queria ter sua própria Bíblia. 
Entretanto, Bíblias eram caras. Caras demais para a 
maioria das famílias comprarem. Mesmo na época 
em que estava universidade ele não possuía sua 
própria bíblia. (Limpe a tela para a próxima cena).) 

Cena 3
(Coloque a figura 13 – carvalho – ao lado direito da 
tela, num ponto distante. Coloque a figura 14 – 
Lutero estudante -– ao lado esquerdo).
Na época em que Lutero estava estudando Direito 
na universidade, uma coisa muito assustadora 
aconteceu com ele. Após visitar sua família, ele 
estava voltando a pé para a universidade. Enquanto 
caminhava, uma tempestade terrível se formou. O 
vento soprava forte e o céu escureceu (coloque a 
figura 15 – nuvens – sobre o carvalho). Os trovões 
provocavam estrondos e os relâmpagos iluminavam 
o céu (coloque a figura 16 – relâmpago – apontando 
para o carvalho). Martinho olhou ao redor 
procurando um lugar para se esconder. 

Cena 1 Cena 2 Cena 3 Cena 4

Um pequeno cenário é fornecido para ajudar com o conceito geral, mas nem sempre representa a cena toda.

Figuras usadas no desenvolvimento das cenas:: 

Cena 1



Tudo o que conseguiu achar foi um carvalho
(aponte para o carvalho). Ele correu rapidamente 
para debaixo do carvalho (mova Lutero para o 
carvalho). Bem naquela hora um raio acertou a 
árvore (deite Lutero). Martinho caiu no chão. Ele 
estava com muito medo. Ele pensou que Deus 
estava zangado com ele. Então ele chorou e 
implorou: “Ajude-me, Santa Ana! Me salve e me 
tornarei um  monge!” (coloque Lutero em pé 
novamente). Assim que a tempestade passou, 
Martinho, tremendo, mas sem ferimentos, retomou 
sua caminhada para Erfurt. (Limpe a tela para a 
próxima cena).

Cena 4
(Coloque a figura 14 – Lutero estudante – no centro 
esquerdo) Quando Martinho retornou para a 
universidade, em Erfurt, (coloque a figura 17 – 
estudantes – ao lado direito de Martinho), ele falou 
aos seus amigos: “Eu prometi que iria me
tornar um monge. Eu vou manter minha promessa”. 
Um monge é um homem que deixa sua família e 
seus amigos e dedica sua vida para servir à igreja. 
Mora com outros monges em um monastério e se 
esforça muito para fazer o que ele acha que Deus 
quer que ele faça.  (Limpe a tela)
Algumas semanas depois, Martinho mudou-se para 
um grande monastério perto de Erfurt (coloque a 
figura 18 – no centro da tela). Lá, vivia num pequeno 
quarto e tinha muito trabalho para fazer. Ele 
estudava, fazia tarefas domésticas e passava muitas 
horas orando. Tudo isso era parte de seu 
treinamento para ser um humilde servo de Deus. 
Martinho, muitas vezes, jejuava; quer dizer, ficava 
sem comer por longas horas. Quando orava, 
seguidamente se ajoelhava durante toda a noite no 
chão do seu quarto. Pense quanto frio ele
passou! E como deve ter ficado todo duro. E, depois 
de alguns meses, tão magro e pálido! Por que 
Martinho fez todas essas coisas? 
Porque pensava que se fizesse todas essas coisas, 
Deus não ficaria zangado com ele. Desta maneira, 
Martinho esperava ter mais chance para ir ao céu. 
Mais tarde, descobriu o quanto estava errado em 
acreditar que qualquer coisa que fizesse poderia 
ajudá-lo a ir para o céu. (Limpe a tela) 
(Coloque a figura 11 – Lutero lendo na mesa) 
Quando Martinho foi morar no monastério, os 
outros monges deram-lhe a sua primeira Bíblia. Ele a 
estudava quase todos os dias. Quanto mais lia, mais 
aprendia sobre Jesus e como ele morreu na cruz 
pelos pecados de todos. “Até pelos meus pecados!” 
pensava Martinho Lutero. Ele estava começando a 
entender que Deus nos ama e que não precisamos 
ter medo dele. 

Depois da história
Discuta a história com as crianças. Reforce a alegria 
e a confiança que temos em que Jesus morreu por 
nossos pecados, e que nossas boas ações são para 
servir nosso semelhante; não para ganhar a Vida 
Eterna. Para guiar a discussão, use perguntas como 
estas:

• Hans Lutero tinha enviado seu filho Martinho para a 
universidade. Qual a profissão que ele queria para seu 
filho? (Advogado)

• Por que Martinho estava sempre com medo? (Ele 
pensava que Deus estava sempre zangado com ele por 
causa de seus pecados; ele achava que não havia feito 
coisas boas o suficiente).

• O que aconteceu numa noite enquanto Martinho 
voltava para a universidade? (Formou-se uma 
tempestade).

• Qual promessa Martinho fez quando estava em meio a 
uma tempestade e pensou que ia morrer? (Ele prometeu 
tornar-se um monge).

• O que é um monge? (Um homem que deixa sua família 
e amigos e se dedica à igreja).

• Onde Martinho foi morar quando se tornou um 
monge? (Em um monastério).

• Cite algumas coisas que Martinho fazia no 
monastério? (Ele estudava, fazia tarefas domésticas do 
monastério, jejuava e orava).

• O que significa jejuar? (Ficar sem comer por um 
tempo).

• Por que Martinho fazia todas essas coisas? (Ele queria 
evitar que Deus ficasse zangado com ele).

• Que livro os monges deram a Martinho? (Uma Bíblia)

• Por que Martinho ainda não possuía uma Bíblia?
(Bíblias eram muito caras).

• À medida que Martinho lia sua Bíblia, o que ele 
aprendeu sobre Deus e sobre o Filho de Deus, Jesus? (Ele 
aprendeu que Jesus morreu pelos seus pecados, que Deus 
o amava, e que ele não precisava ter medo de Deus). 




