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Módulo 2: “Reforma Protestante” – 2.4 
Contrarreforma 
- Reação da Igreja Católica Apostólica 
Romana em relação à Reforma Protestante 
(século XVI) 
 * Concílio de Trento (1545-1563): Reunião 
de líderes da Igreja para definir o que seria 
feito a partir das críticas protestantes. As 
medidas tomadas foram: 
1. Reafirmação da doutrina católica com a 
figura do Papa enquanto central e 
representante da Igreja; 
2. Igualdade entre a importância do texto 
bíblico escrito e a escuta da missa; 
3. Definição que a salvação é alcançada 
tanto pelas boas ações como pela fé; 
4. Reafirmação do Clero enquanto casta 
privilegiada na comunicação com Deus; 
5. Criação da Companhia de Jesus, ordem 
religiosa com uma organização militar; 
6. Tribunal do Santo Oficio voltou a vigorar 
com força e foi criado o Index (lista de livros 
proibidos pela Igreja). 
 
 

 
 
 
Módulo 2: “Reforma Protestante” – 2.4 
Contrarreforma 
     - Leitura da página 21,22. 
     - Responder na apostila: 
        *  TA: Página 22. 
Módulo 3: “Grandes Navegações” 
      - Leitura das páginas 23 e 24. 
      - Responder na apostila: 
        * TA: Página 25. 
        * TC: Lição 7 
         

 
 
 
 
Série/documentário: 
“Guerras do Brasil.doc” – EP 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo 3: “Grandes Navegações” 
- Contexto europeu no século XVI: 
 * A burguesia medieval adentrou a era 
moderna na constante busca por novos 
produtos e mercados; 
 * A queda de Constantinopla em 1453 
fechou uma rota para o comercio com o 
Oriente (que detinha uma variedade de 
produtos e especiarias extremamente 
lucrativos); 
 * As cruzadas e a luta contra os mulçumanos 
também foram formas de procurar novas 
rotas de comércio.  
 * Nesse contexto, alguns países europeus 
iniciaram uma busca por novas rotas 
comércio, novos produtos. Portugal foi um 
dos primeiros a iniciar esse processo, 
invadindo e conquistando a cidade de Ceuta 
em 1415.  
- O governo português  
 * As navegações eram um empreendimento 
custoso para a época. Sendo em parte 
financiados pela coroa portuguesa (D. João I) 
e em outra, por iniciativas privadas 
(banqueiros, burgueses, mercadores).  
        
 
 
 
 
 

 


