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Introdução
O filme Lutero é um tributo muito apropriado ao pai da revolta protestante.
Pois ainda que seus idealizadores tenham deixado de retratar fielmente a vida atribulada de
Martinho Lutero, movidos claramente pela ideologia apaixonada que visou a reabilitação pública do monge
alemão e o bem da Igreja luterana, usaram e abusaram do princípio escandaloso proposto pelo próprio
Lutero: mentir a vontade, sem remorso, dizer boas e grossas mentiras!
De antemão se sabia que o filme seria tendencioso, pois fora patrocinado por um fundo luterano
milionário – Thrivent – bem como pela Federação Luterana. Mas o resultado ultrapassou em muito as piores
perspectivas:
Fizeram do soberbo Lutero um religioso humilde!
Do mentiroso Lutero, fizeram um homem leal!
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Do imoral Lutero, imaginem só, fizeram dele um santo!
Os produtores de Lutero mentiram à vontade...
Não que as cenas do filme sejam todas inventadas. Só algumas.
Os luteranos – embora tivessem o aval do mestre – preferiram mentir pela mentira menos
escancarada, que é a omissão, embora em algumas passagens tenham distorcido os fatos abertamente.
O filme peca então majoritariamente pela omissão, para que o escândalo não fosse tão grande. Pois
no dizer pitoresco e muito verdadeiro do Padre Vieira, “a omissão é um pecado que se faz não fazendo”
(sermão da Primeira Dominga de Advento).
Quando se mente claramente, negando fatos verdadeiros, a consciência teima em reclamar uma
reparação, ainda que anestesiada pelo princípio luterano da mentira por uma boa causa. Com a omissão –
veja-se que conveniente – é muito mais fácil silenciar a consciência, embora seus efeitos deletérios possam
ser equivalentes, ou mesmo superiores aos de uma mentira aberta.
Ainda que haja muitas cenas que realmente ocorreram, raras vezes se mostra um equilíbrio entre a
atitude de Lutero e a contrapartida Católica. A intenção é clara: fazer de Lutero um herói da fé, um campeão
da liberdade, perseguido pela tirania do Papa.
Mesmo quando o filme mostra Lutero em situações constrangedoras, como, por exemplo, em suas
discussões doentias com o demônio, sempre se sugere ao espectador que a culpa é da Igreja.
Nessa linha vem bem a propósito o comentário de Steven Greydanus:
"Entre protestantes sensatos a Reforma freqüentemente tem sido chamada de “trágica
necessidade”. Em Lutero, (...) a Reforma é vista como um todo positivo, um triunfo da liberdade religiosa e
da liberdade de consciência.” (Greydanus)
Para que o leitor não pense que acusamos o pseudo-reformador alemão gratuitamente, registramos
a seguir algumas de suas muitas mentiras, que foram instrumento (iníquo) amplamente utilizado em sua
revolta.
Depois da leitura da confissão em Augsburg, Melanchthon e os demais luteranos foram
questionados pelos católicos na Confutatio, devendo então ceder em alguns pontos. Melanchthon estava
disposto ao sacrifício em nome da paz, mas Lutero era radicalmente contra, o que provocará a defesa
intransigente da confissão protestante através da Apologia. Lutero então escreveu a Melanchthon do
castelo de Cobourg, incentivando o amigo a se expressar de forma ambígua:
“(...) Pois, uma vez conseguida a paz e escapado à violência, podemos facilmente fazer remendos
para nossos ardis (mentiras) e faltas (tricks (lies) and failings), porque a misericórdia de Deus prevalece
sobre nós. (…)” (Grisar: 388)
Quando voltou a Wittemberg em 1522, Lutero expulsou os radicais e restabeleceu a aparência de
Missa, parecendo defender a lei e a ordem para poder dominar a situação. Porém:
“(...) os mesmos paramentos foram usados e (...) os mesmos antigos hinos em latim eram ouvidos.
A hóstia era elevada e exibida na Consagração. Aos olhos do povo era a mesma Missa de sempre, exceto
que Lutero omitiu todas as orações que representavam a função sagrada como sacrifício.” (Grisar:
220)
E nessa mesma linha de imposição do novo culto sem despertar a atenção, atraindo o apoio
popular:
“O ofício divino foi essencialmente alterado, mas as suspeitas foram evitadas ao máximo pela
retenção da forma externa, de modo que as pessoas comuns, como dizia Lutero, “nunca tomariam
consciência disso. ”Era para ser feito “sem escândalo”.” (Grisar: 221)
Ao estudante Martin Weier, Lutero recomendou fingir para não escandalizar:
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“(...) jejuar, rezar, assistir Missa, e venerar os santos, exatamente como vinha fazendo antes,”mas
que tente instruir seu pai o melhor possível; ele não erraria se “tomasse parte na Missa e outras
profanações (sic) por causa do pai.” (Grisar: 221)
Visando sempre a reforma dissimulada, já em 1523 Lutero compôs um tratado sobre a Missa onde
ainda mantinha vários ritos da Igreja católica “por causa daqueles fracos na fé”, enquanto alterava
substancialmente o cerne do Santo Sacrifício da Missa. (Grisar: 249)
termos:

É por essas e outras que amigos de longa data de Lutero – como Erasmo – o acusavam nestes

"Revelarei a todos que mestre insigne és em falsificar, exagerar, maldizer e caluniar. Mas já
toda gente o sabe... Na tua astúcia sabes torcer a própria retidão, desde que o teu interesse o requeira.
Conheces a arte de mudar o branco em preto e de fazer das trevas luz". (Grisar, Luther, II, 452 e ss, apud
Franca, IRC: 200, nota 96)
Erasmo – longe de ser modelo de católico – irá apartar-se de Lutero quando a controvérsia sobre o
livre arbítrio mostrar claramente que o monge alemão estava indo além da reforma a que supostamente
havia se proposto, e querendo destruir mesmo a essência do Cristianismo. Conhecendo a capacidade do
humanista, Lutero implorou a Erasmo que não o atacasse:
“Não escreva contra mim, nem aumente o número e a força de meus oponentes; particularmente
não me ataque por publicações (through the press), e eu, de minha parte, me absterei também de atacá-lo”.
(Grisar: 269)
E se a mentira era companheira de Lutero, sabemos que tal vício normalmente acompanha e
justifica outros vícios. No caso luterano, era a soberba que transbordava de sua boca incontrolável, como na
carta a Henrique VIII:
“Através de mim Cristo começou Sua revelação sobre as abominações no lugar santo.”
E ainda:
“Estou certo que meus dogmas vêm do céu.” (Grisar: 261)
Vemos também sua soberba em confissões como esta:
“Muito embora a Igreja, Agostinho e os outros doutores, Pedro e Apolo e até um anjo do céu
ensinem o contrário, minha doutrina é tal que só ela engrandece a graça e a glória de Deus e condena
a justiça de todos os homens na sua sabedoria.” (Weimar, XL, 1 Abt., 132; apud Franca, IRC: 179)
Lutero tinha suas doutrinas em tão doentia estima que chegou a dizer que eram a expressão
máxima da verdade, mesmo “(...) se Deus ou Cristo anunciarem o contrário” (sic!) (Grisar: 497)
E se sua doutrina era tão sublime, evidentemente o monge rebelde não podia tolerar concorrência,
embora empunhasse continuamente o estandarte de libertador:
“Ninguém deve erguer-se contra mim. (Propos de table, n. 1484) (...) “Cada um deve andar no
freio”, para retomar precisamente sua expressão, freio, cujas rédeas estão, naturalmente, em suas mãos.”
(Brentano: 132)
Quanto às críticas à sua tradução da Bíblia, Lutero reagia, entre outras amabilidades:
“Pela Graça de Deus, considero-me mais sábio do que todas as vossas universidades com seus
sofistas.” (Brentano: 180)
É claro que o fundo milionário Thrivent e a Federação Luterana Mundial não mostraram nada disso
no filme.
Sua intenção era promover Lutero a qualquer preço.
Mostraram o Lutero mito, E esconderam o Lutero histórico.
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Essa separação entre Lutero mito e real já era reconhecida no século XIX pelo teólogo luterano
Krogh-Tonning:
“Cumpre distinguir dois Luteros: um mítico, outro histórico. Ordinariamente só se ocupam do
primeiro, ornado de todas as perfeições. Quando alguém quer apreciá-lo calça o coturno; olham-no do alto;
e fazem tábua rasa da realidade. (...)” (Franca, PB: 306)
Os milionários americanos e os luteranos alemães calçaram o coturno e fizeram tábua rasa da
realidade para prestar um culto a Lutero. Isso é incontestável e não surpreende.
O que intriga é saber como os luteranos puderam fazer um filme tão contrário à personalidade e à
realidade histórica de Lutero, e não haver praticamente nenhuma reação?
Essa é a pergunta a ser feita.
Se o rebelde alemão era tão escandaloso – conforme mostraremos a seguir – como é que os
luteranos puderam mostrar o Lutero mítico, e ninguém abre um livro para revelar o Lutero histórico?
Antes de analisarmos as mentiras do filme, tentemos responder essa pergunta fundamental.
Parece-nos que três fatores tornaram possível esse filme mitificador:
1. A ignorância universal sobre Lutero
Esse ponto nos parece pacífico, e pode ser confirmado pelas inúmeras cartas que recebemos de
protestantes (e mesmo católicos) que não fazem a mínima idéia de quem tenha sido Martinho Lutero, nem
da realidade histórica em que ele surgiu; só uns poucos eruditos conhecem e estudam a vida real do monge
rebelde.
2. O papel fundamental do ecumenismo, que calou as vozes oposicionistas.
Apenas uma confissão nos parece suficiente sobre esse ponto. Escreveu o famoso teólogo D.
Kloppenburg:
"Na década de 50 publiquei (...) livros, cadernos, folhetos e artigos sem conta. Era antes do Concílio
Vaticano II (1962-1965), quando defendíamos nossa fé cristã e nossa Santa Igreja contra os ataques
de seus adversários. (...) Veio então o Concílio com seu apelo ecumênico para o diálogo e a união. Diziase que o Vaticano II acabara de vez com a apologética. Em conseqüência e obediente, me afastei da
liça. (...) de fato, depois não houve nem diálogo nem muito menos união”. (Kloppenburg: 7) D.
Kloppenburg falava do espiritismo, mas podemos estender suas considerações a toda apologética.
Se mesmo apologistas notórios foram envolvidos nesse utópico ecumenismo, entende-se
perfeitamente a ausência de reação católica.
Assim, dirigindo-se a um público desconhecedor de Lutero, e sem o risco de serem desmascarados
pelos Católicos, os luteranos poderiam disseminar livremente sua noção de que Lutero foi um grande herói,
um campeão da fé que libertou consciências aprisionadas pela Igreja Medieval.
Mas só a ignorância sobre Lutero e o silenciamento dos oponentes não bastava.
Faltava ainda uma contribuição fundamental, uma falsa noção potencializada pela sociedade
consumista e refém intelectual dos meios de comunicação, tal como é hoje a sociedade ocidental: a noção
de que os fatos narrados no filme são a expressão da verdade.
3. Vivemos uma Era da simulação ou do espetáculo
Daí vem em nosso auxílio a definição de Era da simulação ou do espetáculo (Wood: 100). Nessa
Era da simulação, onde predominariam a imagem e a passividade, as pessoas aceitariam os pseudoeventos do filme como se fossem verdades históricas. Numa época como essa, a sociedade baseada na
imagem criaria e aceitaria representações superiores ao mundo real, e o homem seria espectador de um
grande show: “O Homo spectator não vive, apenas contempla”.(Wood: 103) Será que já não vimos algo
parecido com isso?
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Com asseveram seus teóricos, na Era da simulação não importa mais o ser nem o ter, mas o
parecer. Pouco importa a realidade: a representação tem apenas de ser convincente. E convincente é
qualidade que não podemos subtrair aos filmes modernos.
Numa sociedade que aceita tais pressupostos, pouco importa se os eventos do filme Lutero
ocorreram ou não: eles têm apenas que convencer o espectador: a verdade cede então espaço à
verossimilhança.
Nesse contexto, o cinema passa a ocupar um papel fundamental, deixando de ser entretenimento
para ser efetivamente instrumento pedagógico:
“A realidade transforma-se em produção cinematográfica e as experiências reais passam a ser
julgadas contra seu correspondente fílmico, em uma posição desvantajosa.” (Wood: 103)
Embora essa abordagem tenha exageros evidentes, ela é suficientemente apropriada para definir o
impacto que os assim chamados “filmes históricos” exercem hoje sobre a sociedade ocidental.
Valendo-se então desses três pontos, os milionários da Thrivent e os alemães da Federação
Luterana puderam dar largas à sua criatividade, sem receio de serem importunados em sua aventura
mitificadora.
Nessa linha, Lutero optou pela apresentação propagandística pura e simples. A problemática
doutrinária foi sacrificada em nome de uma idealização do Lutero humano, do Lutero libertador, do Lutero
destemido.
Ao ignorar as péssimas doutrinas de Lutero, seus ataques de fúria, seu orgulho indisfarçável, seus
vícios constrangedores e sua linguagem vulgar, os produtores de Lutero escolheram a via fácil, visando
influenciar o grande público.
É o que trataremos a seguir, apresentando a nossos leitores a verdade dos fatos em confronto com
as “boas e grossas mentiras” luteranas.
Importa notar que a maioria dos autores por nós citados é de Católicos, mas que invariavelmente
nos remetem às fontes do protestantismo, como mui freqüentemente as obras completas de Lutero na
edição de Weimar e à sua parte mais controversa, as Conversas à Mesa (Propos de table),conjunto de
anotações de frases de Lutero colhidas por seus hóspedes, e que compõem um retrato bastante vivo do
rebelde alemão.
Dos autores citados, Grisar é um dos mais condescendentes com o comportamento grotesco de
Lutero, e, portanto, o leitor terá diante de si um historiador dos mais imparciais. E Brentano, cuja posição é
escancaradamente favorável a Lutero, embora nunca revele claramente sua religião tem, todavia as páginas
mais duras sobre o ex-monge, que ele, embora preso ao compromisso de historiador, não se furte de tentar
sempre justificar.
Nem citamos o Denifle... Deixemos este historiador Dominicano para uma biografia mais
completa...
Assim, damos citações e relatos sobre Lutero do modo mais histórico e imparcial quanto é
possível.
Se as frases e os pensamentos luteranos parecerem ao leitor muito chocantes, é porque Lutero não
tinha meias palavras.
O que Lutero pensava – e pensava mal, muito mal – não tinha escrúpulos em externar. Essa foi a
desgraça da Igreja e do povo da Alemanha, e por extensão da civilização ocidental.
Os negritos nas citações são nossos, a menos que citado diferentemente.
As citações trazem o sobrenome do autor seguido da página da obra, cujas referências se
encontram ao final do trabalho.
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Passagens do filme
1. Tempestade e raio: a primeira mentira
O filme começa com a versão clássica da tempestade e do juramento desesperado de Lutero,
pronunciado em meio ao terror de ser atingido por um raio.
Ora, muito já se falou sobre a invalidade de tais votos, pronunciados sob uma pressão
desestabilizadora e, portanto que não podiam vincular quem os pronunciava. Se esse princípio tivesse sido
seguido, o mundo teria se livrado do tão grande mal causado por Lutero.
Mas há uma hipótese muito mais interessante para a súbita entrada de Lutero no mosteiro: a de que
o jovem reformador teria buscado refúgio entre os agostinianos de Erfurt após ter assassinado um colega
em duelo.
E essa hipótese é muito mais coerente que a história do raio. Por meio dela conseguimos
compreender – por exemplo – o incomum transtorno de consciência que acompanhou Lutero durante seus
primeiros anos no mosteiro. Mais instigante ainda é que tal hipótese foi pesquisada por anos por um alemão
de origem protestante, Dietrich Emme. (Emme: 62)
Dietrich mostra que os primeiros biógrafos relataram que Lutero teria ferido um colega em duelo, e
que quase simultaneamente uma grande tempestade o teria traumatizado. Os biógrafos são ninguém
menos que Mathesius, Melanchthon e Seinecker. Esconder esse fato é algo significante. Como dissemos,
os luteranos irão mentir nesse filme muito mais pela omissão do que pela mentira clara.
Os duelos eram proibidos pela Igreja, mas freqüentemente realizados pelos estudantes para
resolver seus conflitos. Lutero carregava uma espada, graças a sua condição de mestre, e num episódio
nebuloso em 1503 teria ferido a própria perna com sua espada. Tão grave foi o acidente, que Lutero temeu
por sua vida, sendo socorrido por um médico.
Dietrich então sugere que esse fato foi resultado não de uma displicência do reformador, mas já de
um primeiro duelo. Tanto mais que os registros da Universidade de Erfurt mostram que Lutero trocou nessa
época a melhor associação estudantil (Collegium Ampionianum) por outra bem menos importante
(Georgenburse), o que se explicaria como sendo um castigo pelo duelo (que as normas das associações
proibiam).
Há também confissões interessantes de Lutero, como a que fez a seu secretário Veit Dietrich:
“Por uma extraordinária disposição de Deus, entrei para o mosteiro para que não me
capturassem. Senão, eu teria sido preso facilmente. Não puderam porque minha ordem me acolheu.”
(Emme: 63)
Outros textos mostram que Lutero entrou no mosteiro contra sua vontade:
“Eu não me tornei monge de bom grado e por minha vontade, e ainda menos para comer, mas
cheio de terror e medo diante de uma morte súbita, pronunciei um voto forçado e não livre. (coactum et
non necessarium votum)” (Emme: 63) [Grisar registra confissão semelhante (Grisar: 38)]
Também, em 1521, Lutero escreveu a seu amigo Melanchthon dizendo temer ter pronunciado seu
voto monástico “de maneira ímpia e sacrílega” e de ter “agido sob coação” (Emme: 63)
Outro autor protestante (Nikolaus Selmnecker) relata as condições estranhas em que Lutero
entrou no mosteiro:
“secretamente e de noite (clam et noctu) (...) e durante dois dias companheiros de armas,
amigos, estudantes e outras pessoas vigiaram atentamente o convento e o cercaram para tentar fazer com
que Lutero saísse, mas a entrada do convento foi fechada tão rigidamente que durante um mês ninguém
pode aproximar-se de Lutero.” (Emme: 64)
Há ainda o registro da morte de um estudante na época da entrada de Lutero no mosteiro
(Hieronimus Buntz, em 1505), devido à pleurite, infecção pulmonar causada pelo corte recebido no peito,
muito comumente em conseqüência de duelos.
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Mas há mais: Lutero não entrou no convento nem como postulante nem como irmão leigo. Durante
os seis primeiros meses de permanência lhe deram os trabalhos mais humildes, a ele, que era o novo
mestre: ele deveria virar o leite para fazer o queijo, limpar as latrinas: foi tratado como um servo.
Outro apoio interessante a essa hipótese é um documento de Lutero que ninguém deu muita
atenção e que consta da coletânea de obras completas de Weimar. Esse documento é uma apologia do
direito de asilo na Igreja, e foi circulado anonimamente em 1517 (quando se inicia o conflito, com a fixação
das 95 teses), e depois em 1520. Nele, Lutero lembra que segundo a lei mosaica aquele que mata alguém
sem ter sido seu inimigo, inadvertidamente, sem premeditação, não é culpável de assassinato.
Pergunta então Dietrich: seria então um tipo de autojustificação preventiva, no momento que Lutero
tornar-se-ia um personagem público? Ou mesmo uma justificação da ordem agostiniana, por ter recebido
em asilo um criminoso? (Emme: 64).
Parece servir aos dois propósitos...
Tendo por base essa outra versão dos fatos, explicam-se os comportamentos doentios de Lutero,
como a frase: "Gostaria que não houvesse Deus" (Grisar: 49) que o filme atribui falsamente à pregação da
Igreja.
Essa é apenas uma hipótese, mas que agrega diversos elementos instigantes, propositadamente
esquecidos pelos luteranos.
É uma hipótese, mas que faz um sentido enorme, ainda mais quando conectada aos eventos que se
seguem: a juventude sem freios de Lutero, que não contradiz em nada a idéia de um Lutero fanfarrão e
duelista; e as doutrinas antinomistas de Lutero, em resposta a seu terror pela justiça divina.
2. Primeira Missa, segunda mentira
No filme que analisamos, a celebração da primeira Missa pelo jovem padre omite um fato capital:
Lutero quase fugiu do altar, não fosse a intervenção de seu auxiliar. (Grisar: 47). Talvez tenha sido difícil
justificar uma atitude tão doentia como essa, ainda que se acuse a Igreja medieval de impor medo aos seus
fiéis.
E junto a este comportamento estranho, notem-se outros, também ausentes na produção
cinematográfica luterana: monges de Erfurt contaram posteriormente ao apologista Católico Cochlaeus que
o comportamento de Lutero devia-se provavelmente “ao contato com o demônio”. (Grisar: 42)
Um desses comportamentos estranhos se deu no Ofício. Lutero, “enquanto atendia o ofício divino
no coro dos monges, caiu prostrado no chão e foi sacudido por convulsões, enquanto o Evangelho do
endemoniado era recitado, e gritou alto: Não sou eu! Não sou eu! (significando que ele não era o homem
possuído).” (Grisar: 49)
Também vários autores narram como Lutero, mais de uma vez, foi encontrado desfalecido, em
conseqüência de não comer, não beber nem repousar por dias seguidos!
É curioso que os luteranos irão acusar a Igreja medieval por esse comportamento patológico que,
no entanto só se manifestava em Lutero, em nenhum outro monge!
Tal comportamento reforça a hipótese de Emme, de que Lutero sofria tremendamente os remorsos
de seu crime. Aqui a hipótese do duelo encontra um apoio muito consistente. Ainda mais que Lutero era
muito orgulhoso, potencializando os efeitos do remorso num escrúpulo doentio.
O problema para Lutero é exatamente seu orgulho extremo, que o impedirá de usar os remédios
que Deus colocou à disposição dos pecadores, através da Igreja: a confissão e o arrependimento sinceros,
além da oração constante.
3. A visita oficial a Roma...
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Aqui temos, não uma omissão, mas uma das claras inverdades do filme: que Lutero teria ido a
Roma por ordem de seu superior-geral – Staupitz. De fato, Lutero foi a Roma contra Staupitz, como
representante do mosteiro de Erfurt.
Staupitz queria unir os mosteiros observantes (da regra) e os conventuais, e Lutero foi enviado a
Roma contra essa união, que acabaria por prejudicar a causa dos observantes. Portanto, Lutero foi a
Roma contra Staupitz. (Grisar: 51-52)
Aliás, esse é o motivo do fracasso de sua viagem: o caráter não oficial de sua demanda, que – para
ser aceita – exigiria uma carta do próprio Staupitz. Por isso, Lutero não foi recebido em Roma pela Cúria
papal. (Grisar: 53)
Talvez tenha ficado difícil encaixar no roteiro o conflito entre os dois religiosos, já que o filme tem
que mostrá-los amigos. Talvez fosse difícil explicar por que Lutero foi a Roma sem motivo justificado, já
que a petição que carregava só poderia ter sido aceita caso fosse realmente enviado por Staupitz.
E aí seriam muitas perguntas a responder: quem de fato mandou Lutero a Roma?
Com que finalidade, já que não era uma missão oficial?
Será que é coincidência Florença estar no caminho de Roma? Florença, que sediava a famosa
Academia Platônica de Marcilio Ficino, e onde talvez Lutero tenha lido o pseudo-Hermes Trismegisto, de
cuja obra ele depois demonstrará ter domínio completo?
Seriam muitas perguntas a responder, mais fácil dizer que foi uma missão oficial...
E convém também mostrar que de inocente Staupitz nada tinha. Por isso ele é o único católico que
não foi demonizado pelo filme.
Grisar mostra que Staupitz ficou ao lado de Lutero mesmo após sua condenação pela Igreja, apesar
de creditar isso a uma visão curta do superior. E que Staupitz também elogiou a coragem de Lutero, mesmo
nos períodos críticos que antecederam a apostasia. (Grisar: 69)
Em 1518, o agostiniano Della Volta recebeu a missão do Papa de fazer com que os superiores de
Lutero o dissuadissem de suas idéias. Staupitz, mesmo pressionado, nada fez (Grisar: 95). Ora, por que o
filme também não mostrou essa teimosia do superior, incompatível com uma visão tenebrosa e tirânica da
Igreja medieval?
E mesmo após a excomunhão e a revolta aberta, Staupitz protegeu e justificou o pupilo nesses
termos:
“Martim tomou sobre si uma difícil tarefa e age magnânimamente, iluminado por Deus” (Grisar: 171)
Llorca é mais expresso: Leão X mandou que o superior agostiniano contivesse o monge impetuoso,
mas “como Staupitz era um de seus principais protetores e admiradores, esta medida da cúria romana
não teve resultado.” (Llorca: 669)
É isso que explica Lutero reclamando ter sido abandonado, quando Staupitz finalmente começou a
deixá-lo por pressões da Igreja:
“Você me vira as costas muito freqüentemente. Como seu filho favorito isso me fere de modo
intenso. (...)” (Grisar: 120)
Parece que no final da vida, depois de contribuir sobremaneira para a revolta de Lutero, Staupitz
rejeitou o pupilo e morreu Católico, em 1524 (Grisar: 178)
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
4. Papa Julio cavalgando de armadura em Roma. O cândido Lutero de joelhos
A aparição do Papa Júlio de armadura em Roma serve para impressionar a grande maioria dos
espectadores: Lutero, o humilde; Julio II, o guerreiro soberbo!
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Embora a sociedade Quinhentista estivesse minada em suas estruturas morais pelo renascimento
pagão, é falso que a Igreja não devotasse grandes esforços – e há muito tempo – para uma verdadeira
reforma nos costumes.
É falso também que não tivesse preocupação com a salvação das almas, principalmente do povinho
mais miúdo.
O IV Concílio de Latrão – realizado em 1215 e citado falsamente no filme – evidencia que 300
anos antes de Lutero a reforma de costumes e a preocupação pastoral faziam parte da vida da Igreja:
Cânon 9:
“(…) Já que em muitas localidades dentro das cidades e dioceses há pessoas de diferentes
línguas tendo uma só fé mas vários ritos e costumes, ordenamos estritamente que os bispos dessas
cidades e dioceses devam prover homens apropriados que, de acordo com diferentes ritos e línguas,
celebrem os ofícios divinos para eles, administrem os sacramentos da Igreja e os instruam pela
palavra e pelo exemplo.” (http://www.intratext.com/IXT/ENG0431/__P9.HTM)
E o mesmo Concílio em relação à reforma de costumes: Cânon 14:
“Para que a moral e a conduta geral dos clérigos possam melhorar faça-se que todos vivam
casta e virtuosamente, particularmente aqueles investidos nas sagradas ordens, guardando contra todo
vício do desejo, especialmente tendo-se em conta que a ira Divina desce do céu sobre os filhos da
descrença, então que em vista do Deus Todo-Poderoso possam eles cumprir suas obrigações com o
coração puro e o corpo casto. (...) Os prelados que derem auxílio a tais iniqüidades, especialmente
visando dinheiro e vantagens temporais, deve estar sujeito a tal punição (o afastamento
perpétuo).” (http://www.intratext.com/IXT/ENG0431/__PE.HTM)
Lutero.

O filme propõe uma distinção paradoxal: todos os padres do século XVI seriam corruptos, menos

Alguém um pouco mais atento perceberá o contraste, e se perguntará: mas Lutero também não era
padre? Por que só ele não se corrompeu? Será mesmo que o clero era tão ruim assim como pintaram os
luteranos?
É fato reconhecido (mesmo por protestantes) que Lutero exagerou a corrupção na Idade Média para
lançar as pessoas contra a Igreja Católica (Grisar: 130-132).
E para piorar, Lutero lançou mão mesmo de lendas sem comprovação para atacar a Igreja:
“Lutero era inventivo na promoção de sua causa. Em sua avidez de lucrar o que parecesse servir
aos seus fins, Lutero ao final de 1520 fez uso de uma notória fábula atribuída ao bispo Ulrich de
Augsburg, publicando-a [a fábula] em Wittemberg com seu prefácio. Essa publicação pretendia ser uma
efetiva arma contra o celibato dos padres e religiosos. Nessa carta o santo bispo é representado narrando
como cerca de 3000 (de acordo com outros, 6000) cabeças de crianças foram descobertas num reservatório
de água do convento de freiras de São Gregório em Roma. (...) (Jerome) Emser desafiou Lutero a publicar
essa questionável carta, e ele respondeu que não confiava muito nela. (sic!) Todavia, graças a seu
patrocínio, a fábula pôde continuar sua destruidora carreira e foi zelosamente explorada.” (Grisar: 177)
Lutero mesmo apelará a tal carta ainda em três ocasiões (registradas nos Propos de table) embora
não pudesse provar sua autenticidade! (Grisar: 177; nota 64)
É curioso também notar que Emser, secretário do duque George da Saxônia, já havia acusado
Lutero de uma vida dissoluta em sua época de estudante - “grande delinqüência de sua parte” – ao que
Lutero não respondeu, e mesmo admitiu indiretamente. (Grisar: 30)
Jerome Dungersheim fez companhia a Emser, apontando os “maus hábitos” do jovem estudante, e
atribuindo a esses comportamentos e à falta de oração o fato de Lutero rejeitar a possibilidade do monge
observar seu voto de castidade. (Grisar: 30-31)
Se Lutero não era correto na juventude, muito menos o será posteriormente: quando ainda era
vigário rural escreveu confessando seu relaxamento no cumprimento das obrigações morais:
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“É raro que eu tenha tempo para a recitação do Ofício Divino ou para celebrar Missa, e então,
também, eu tenho minhas peculiares tentações da carne, do mundo, e do demônio” (Grisar: 62)
Evidentemente a tríplice concupiscência não pouparia o monge: sem rezar e sem comungar, como
Lutero poderia esperar salvar-se?
A Bíblia – que Lutero dizia conhecer – manda insistentemente: “Vigiai e orai para não cairdes em
tentação.” (Mt, XXVI, 41)
Mesmo o condescendente Staupitz foi obrigado a fazer Lutero saber em 1522 que o monge rebelde
estava indo longe demais, e que as atividades de Lutero estavam sendo “louvadas por aqueles que mantém
casas de má-fama.” (Grisar: 178) Lutero por essa época pregava a libertação das autoridades eclesiásticas
e a quebra dos votos monásticos, que esvaziou muitos conventos. Daí a advertência de Staupitz, que via
bem onde estava conduzindo o evangelho luterano...
Em Julho de 1521, portanto quando estava no castelo de Wartburg, Lutero escrevia a Melanchthon:
“Eis que, eu rezo muito pouco... Por uma semana inteira eu nem escrevi, nem rezei nem
estudei, atormentado em parte pelas tentações da carne, parte por outro problema [constipação]. Reze por
mim, pois na solidão estou afundando no pecado. (...) Eu queimo nas chamas de minha carne
insubmissa; em resumo, eu deveria estar ardente no espírito, pelo contrário eu ardo na carne, no desejo,
na preguiça, na desocupação e na indolência, (...) Eu sou severamente experimentado pelo pecado e
pelas tentações. (...)” (Grisar: 199)
Lutero dizia o mesmo a Staupitz dois anos antes. (Grisar: 199)
Vejam essa confissão, prezados leitores: Lutero ficava uma semana inteira sem rezar! E ainda por
cima ficava ocioso, pois nem lia, nem estudava!
Entregue ao ócio, mãe de todos os vícios, e sem rezar, sem pedir a ajuda divina, certamente iria cair
em tentação.
Lutero reclamava das tentações, porém, ao invés de rezar e fazer penitência, abandonava-se cada
vez mais ao vício; não rezava nem vigiava.
E como os vícios gostam de fazer companhia um ao outro, pois o semelhante atrai semelhante,
vemos como Lutero os possuía com largueza:
“À sua Catarina escrevia em 1540: vou comendo como um boêmio e bebendo como um alemão,
louvado seja Deus!” (Franca, IRC: 186).
E em 1534 havia escrito:
“Ontem aqui bebi mal e depois fui obrigado a cantar; bebi mal e sinto-o muito. Como quisera haver
bebido bem ao pensar que bom vinho e que boa cerveja tenho em casa, e mais uma bela mulher...
Bem farias em mandar-me daí toda a adega bem provida do meu vinho e, o mais freqüentemente que
puderes, um barril de tua cerveja.” (Franca, IRC: 186)
São confissões escandalosas na boca de um reformador evangélico.
Mas não para por aí. Mandava dizer de Wartburg (1541): “Aqui passo todo o dia no ócio e na
embriaguez.”. Em Erfurt, por 1522, Melanchthon relata que Lutero não fez senão “beber e gritar, como de
costume.” (Franca, IRC: 186)
Em 1531 o rebelde reclama a Wenceslau Link:
“a dor de cabeça, contraída em Coburgo por causa do vinho velho, ainda não foi debelada pela
cerveja de Wittemberga” (Franca, IRC: 187)
Na mesma linha da decadência moral, Lutero encaixa então seu sistema teológico. Veja-se como
ele aconselha o atribulado Jerome Weller em termos estarrecedores:
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“Quando te vexar o diabo com estes pensamentos, palestra com os amigos, bebe mais largamente,
joga, brinca ou ocupa-te em alguma coisa. De quando em quando se deve beber com mais abundância,
jogar, divertir-se e mesmo fazer algum pecado em ódio e acinte ao diabo para não lhe darmos azo de
perturbar a consciência com ninharias... Quando te disser o diabo: não bebas, responde-lhe: por isso
mesmo que me proíbes hei de beber e em nome de J.C. beberei mais copiosamente... Por que pensas
que eu bebo, assim, com mais largueza, cavaqueio com mais liberdade e banqueteio-me com mais
freqüência, senão para vexar e ridicularizar o demônio que me quer vexar e ridicularizar de mim?... Todo o
decálogo se nos deve apagar dos olhos e da alma, a nós tão perseguidos e molestados pelo diabo.” (De
Wette, IV, 213, apud Franca, IRC: 187)
Cristo havia mandado o jovem rico guardar os mandamentos.
Lutero mandou seu discípulo apagar os mandamentos dos olhos e da alma! Eis o reformador
evangélico!
E como conseqüência do princípio luterano, o rebelde escreve ao então escrupuloso Melanchthon
em 1521:
“Seja um pecador, e peca fortemente, mas creia ainda mais firmemente (Esto peccator et pecca
fortiter, sed fortius fide)” (Grisar: 206)
Peca fortemente! Sabendo que Cristo o perdoará!
Ora, o pecado é uma ofensa a Deus. Como alguém pode pretender ofender outrem, contando
antecipadamente com a bondade dessa pessoa em perdoá-la?
Como pode um verdadeiro reformador evangélico incitar alguém ao pecado, como fez Lutero? Se
isso não é permitir toda violação da lei, então o que será?
Livre de todo freio moral, Lutero dará à história do protestantismo páginas inacreditáveis de
baixezas, que eram resultado de sua constituição bruta e principalmente de sua doutrina péssima.
Grisar mostra que o uso de expressões rasteiras pelo reformador era uma constante, e uma
verdadeira fixação:
“Suficiente lembrar aqui que a esfera das funções ventrais constitui o solo mais fértil de suas (de
Lutero) amplificações e comparações. Os estudantes ao redor de sua mesa freqüentemente indicam termos
impróprios em seus manuscritos por meio de sinais, como I e X, no lugar onde a pena hesita em expressar
a palavra suja. (...) Caspar Schatzgeyer, um dos mais moderados entre os apologistas católicos
(...):“Nunca”, ele diz, “em qualquer outra disputa literária tal conjunto de armas foi usado.” (Grisar: 484)
Por conta do desconhecimento do verdadeiro Lutero e de sua mitificação, tornou-se comum a
rejeição aos textos dos Propos de table, por não parecerem dignas do Lutero mítico. Mas como vimos
acima, e como veremos a seguir, Lutero era comumente vulgar e brutal, particularmente contra seus
inimigos, mas mesmo nas conversas entre os seus.
É o que se vê, por exemplo, na disputa epistolar entre Lutero e Lemnius, seu antigo discípulo, não
menos vulgar que o mestre: embora não possa ter muito crédito, por suas mentiras e frivolidades, bem
como por sua baixeza, Lemchem é um exemplo de como o espírito evangélico dominava os pseudoreformadores:
“Ele (Lemchem) compôs um poema revoltante no qual ele descreve Lutero acometido de disenteria
(sic!). Lutero lhe devolve uma “xxxx-song” (!), na qual ele presta tributo a Lemnius em linguagem não menos
vulgar que seu oponente. (Propos de table, n. 4032)” (Grisar: 502)
A propósito, o Salmo:
"De maledicência, astúcia e dolo sua boca [do ímpio] está cheia; em sua língua só existem
palavras injuriosas e ofensivas." (Salmo IX, 28)
Nessa linha de vulgaridade injustificada, o filme também não revela o modo como Lutero costumava
se referir ao Papado:
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“No fim daquele mês (fevereiro de 1545) apareceram duas estampas devidas à colaboração desses
dois homens de gênio (sic), Martim Lutero e Lucas Cranach: o papa-asno e o papa-porco, seguidas duma
série de dez gravuras em madeira guarnecendo quadras de Lutero onde este fizera seu “testamento”.
Grosseiras obscenidades: o demônio gerou o papa, as fúrias o alimentaram no seio; convidado para
um concílio, ele apresenta à Cristandade pasmada, sua própria imundície. Uma das estampas mostra
o papa com uma cabeça de burro, tocando a cornamusa para atrair os imbecis ao seu concilio (Trento). (...)
Outra apresenta o pontífice a cavalo num porco do alto do qual abençoa um monte de imundícies
fumegantes, para o qual o animal estende o focinho. Eis aqui os versos de Lutero gravadas no alto:
Porco, deixa-te conduzir / Esporear sobre teus dois flancos / Um belo concílio será tua recompensa, /
Este fino prato (o monte de imundícies) constituirá o acepipe.” (Brentano: 215)
Brentano refere-se à obra conjunta de Cranach – que aparece rapidamente no filme, junto ao eleitor
Frederick – e Lutero: Contra o Papado de Roma fundado pelo demônio. As figuras de Cranach e os
textos de Lutero são horripilantes. Nos furtamos de reproduzir tal baixeza, que pode ser conferida na fonte
(Grisar: 546-547).
Os protestantes se esforçam por esconder essa obra imoral e delirante de Lutero, como se pode
ver em Köstlin, que só cita duas imagens, as menos ofensivas (figuras abaixo) e que reproduzem a suposta
tirania do Papa sobre os imperadores alemães. (Köstlin: 563):

Imagens blasfemas do Papa (Grisar: 546-547)
E juntamente com a vulgaridade obscena, o ódio era marca registrada do rebelde alemão.
Na resposta ao teólogo Prierias, Lutero perde todo o controle:
“Se a fúria dos Romanistas chega a isso,” ele escreve, “parece-me não haver outro remédio para o
imperador, para os reis, e para os príncipes senão atacar essa peste na Terra por meio das armas, e
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decidir a questão com a espada ao invés de palavras (...) Se punimos os ladrões com a forca, os
assaltantes com a espada, os hereges com o fogo, então por que também não nos armamos e não
atacamos esses mestres da corrupção, esses cardeais, esses papas, e toda essa corja da Sodoma Romana
que corrompe a Igreja de Deus sem fim? Por que não lavamos nossas mãos em seu sangue?” (Grisar:
148)
E Lutero, no afã de atacar o Papa e o imperador, proibia seus príncipes de ajudá-los no combate
aos turcos. Em 1524:
“Nós recusamos obedecer e marchar contra os Turcos ou contribuir para essa causa, já que os
Turcos são dez vezes mais inteligentes e mais devotos que nossos príncipes” (Grisar: 326)
E depois:
“o governo do Papa é dez vezes pior que aquele do turco... Se os turcos merecem ser
exterminados, será preciso começar pelo Papa.” (Grisar: 326)
E isso quando os turcos já batiam às portas de Viena, ameaçando toda a Europa Cristã!
De fato Lutero terá grande culpa no atraso ao combate aos turcos que ameaçavam a Cristandade.
Isso será causa mais tarde de imensos remorsos para o reformador, ao constatar a destruição causada
pelos muçulmanos. De fato, essa ameaça será um empecilho constante para que o imperador se dedique
ao problema religioso na Alemanha, e será mesmo oportunidade de barganha para os príncipes
protestantes. Em 1532, para afastar mais uma vez o perigo turco, Carlos V teve que ceder em Nuremberg e
anular a Dieta de Augsburg, que havia terminado favoravelmente ao Catolicismo. (Llorca: 686-687)
Lutero alimentava-se de ódio: ele praguejava contra o Papa, e abençoava seus discípulos
desejando que igualmente odiassem o Sumo Pontífice. Seu ódio chegava a tal ponto que ele dizia que
renovar o ódio ao Papa apascentava seu espírito e dissipava suas tentações! (Grisar: 442)
Contra Lutero, diz o Príncipe dos Apóstolos:
“(...) sede todos dum mesmo coração, compassivos, cheios de amor fraternal,
misericordiosos, modestos, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário,
bendizendo” (1 Pe, III, 8-9)
E como diz a Escritura, "a boca fala o que transborda do coração" (Mt XII, 34)
E a hipocrisia de Lutero se revelava por vezes demasiado clara: em 1521, quando ele esperava
ainda poder cativar o imperador em prol de sua causa, escrevia a Carlos V em termos extremamente
respeitosos com relação ao papado e à Igreja; ao mesmo tempo, terminava seu tratado De Captivitate
Babylonica, onde descreve o papado como o reino da Babilônia e repudia a hierarquia e toda a Igreja
visível nos piores termos! (Grisar: 162)
O imperador – muito corretamente - rasgou a carta hipócrita de Lutero durante a Dieta de Worms.
(Grisar: 162)
Hipocrisia, violência, deboche. Contra os inimigos, qualquer arma era válida para Lutero. O Bispo de
Meissen, John von Schleinitz, baseando-se no V Concílio de Latrão, opôs-se ao rebelde em 1520 quanto
à demanda pela comunhão sob as duas espécies. Lutero então reagiu violentamente, primeiro insinuando
que o autor de tal proibição não poderia ter sido um bispo, para se desvencilhar da autoridade; depois
dizendo – na linguagem que lhe era própria – que o documento muito apropriadamente tinha surgido na
quaresma, pois o seu autor “provavelmente havia perdido sua razão durante o carnaval.” (Grisar: 150-151)
O pior é que Lutero confessaria sua arbitrariedade doutrinária nesse ponto, nos seguintes termos:
“Se um Concílio ordenasse ou permitisse as duas espécies, por despeito ao Concílio, nós só
receberíamos uma, ou mesmo, nem uma nem outra e anatematizaríamos os que, em virtude dessa
ordenação, recebessem as duas.” (Bossuet, T. 1, L. 1, 59)
Na verdade Lutero não queria reformar coisa alguma.
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Ele queria apenas destruir o que a Igreja, única guardiã da doutrina verdadeira de Nosso Senhor,
havia edificado e sustentado por quinze séculos.
Quem vê o Lutero doce e controlado do filme nem imagina tal realidade...
5. Paródia das indulgências: crânio de São João e outros
Desnecessário também é comentar o exagero absurdo, que beira o cômico, da venda de
indulgências em Roma. Quase não sobram ruas vazias na Cidade Eterna, qualquer cantinho é oportuno
para vender a salvação.
Assim como Lutero, os forjadores do filme só viram maldade e corrupção em Roma. Nada viram ali
de belo e de santo.
Para eles as bem apropriadas palavras de Veuillot sobre a Cidade Eterna: “Comme le Dieu qui la
remplit, elle se révèle aux humbles et se cache aux superbes.” (Veuillot: 8)
Também, convém notar como os católicos são sempre retratados como miseráveis e fanatizados,
enquanto o clero explorador das indulgências invariavelmente verga o hábito de São Domingos. Talvez seja
o ódio de Lutero e luteranos ao maior teólogo de todos os tempos, São Tomás de Aquino.
Mas o filme – de novo – omite que Lutero pronunciou um sermão a favor das indulgências em
Julho de 1516, mostrando – conforme a doutrina Católica, que a indulgência não é remissão do pecado,
mas “remissão da pena temporal devida ao pecado, que o penitente deve sofrer, seja da maneira como foi
imposta pelo padre, seja que ele tenha que sofrer no purgatório,” e continua:
“ninguém pode sentir-se seguro da salvação.”
E ajuntando:
“Ganham indulgência plenária apenas aqueles que tenham se reconciliado com Deus por meio de
verdadeira contrição e confissão.” (Grisar: 89)
E ainda, surpreendentemente, sobre o fundamento das indulgências:
“Elas são o mérito de Cristo e de Seus santos [i.e. elas derivam sua eficácia desse tesouro de
méritos], e nós devemos, portanto, estimá-las com toda reverência devida.” (Grisar: 89-90)
É exatamente a doutrina que Lutero irá atacar nas suas 95 teses, no ano seguinte. Os historiadores
sérios mostram que as indulgências não passaram de pretexto para a erupção da revolução. O filme quer
passar a idéia que a Igreja realmente vendia a salvação...
Curioso é que, no filme Lutero, coloca-se essa doutrina na boca de Spalatin, que defende o eleitor
Frederick, ávido consumidor de relíquias e indulgências. E Lutero responde apenas com um sorriso de
desdém...
6. Staupitz oferece a Lutero a possibilidade de ler a Bíblia em Wittemberg
Uma outra distorção clara do filme é a sugestão de que Lutero nunca teria lido a Bíblia (Novo
Testamento) antes de ir a Wittemberg.
Falso!
Completamente falso!
Uma das regras do mosteiro de Erfurt rezava que:
“sobretudo a obrigação de “ler a Bíblia com fervor, escutar sua leitura com devoção, e aprendê-la
com assiduidade.” (Grisar: 44)
O rebelde alemão parecia mesmo ter muito interesse na Bíblia, de acordo com o relato do mestre de
noviços (Grisar: 44)
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E Köstlin também reconhece que Lutero lia a Bíblia em Erfurt, e acrescenta que Staupitz teria
ordenado a leitura ZELOSA da Bíblia! (Köstlin: 43)
Lutero entrou no mosteiro de Erfurt em 1505. Só três anos depois ele irá a Wittemberg. Durante
todo esse tempo leu a Bíblia, sim senhor.
Infelizmente...
E o rebelde teve ainda contato anterior com a Bíblia, na Universidade de Erfurt, aos 20 anos.
(Köstlin: 36)
Por ser um livro raro e precioso, a Bíblia se encontrava presa à estante por uma corrente, o que deu
origem a mais uma lenda protestante, a da “bíblia acorrentada” (sic!). Lutero usará esse episódio para
criticar a Igreja por manter a Bíblia longe do alcance do povo, usando levianamente o fato do livro Sagrado
estar preso à estante.
Ora, até hoje é costume manter presos os livros mais raros e valiosos em qualquer biblioteca do
mundo, e não era diferente em Erfurt. Antes do advento da imprensa, a Bíblia – e muitos outros livros –
eram caros e difíceis de reproduzir, justificando plenamente essa medida. (Grisar: 432)
E além do mais, a aparição de Hans Luther em Erfurt na ordenação do filho revela uma informação
preciosa: a de que o povo conhecia a Bíblia!
Pois Hans diz ao filho rebelde: “Por acaso não leste na Escritura que o quarto mandamento manda
honrar os pais?” . E Köstlin é mais explícito, revelando o que disse o pai de Lutero no almoço que se seguiu
à ordenação: "Learned brothers, have you not READ in Holy Writ, that a man must honour father and
mother? ". (Köstlin, 54).
O pai de Lutero era camponês, e conhecia a Escritura! E soube inclusive aplicá-la muito bem!!
Portanto, é mentira que a Igreja negava ensinar a doutrina ao povo mais simples. É mentira que a Igreja
escondia a Bíblia.
7. Dr. Carlstadt, Lutero e o Extra ecclesia nulla salus
O Dr. Carlstadt foi dos primeiros a aderir a Lutero.
E essas coisas não acontecem do dia para a noite: é evidente que o professor de Wittemberg já
tinha idéias péssimas, e que instigado pelo rebelde lançou-se então fanaticamente contra a Igreja.
Em seguida se lançará avidamente em busca de uma mulher, violando seu voto de padre, pois não
há herege sem concubina.
Depois se lançará contra o próprio Lutero, sendo inclusive expulso da Saxônia por intercessão do
monge rebelde, graças à tolerância religiosa da reforma...
Em um diálogo que provavelmente nunca ocorreu, Lutero interpela Carlstadt sobre a salvação fora
da Igreja, reclamando o destino dos ortodoxos; dos santos ortodoxos (sic!): Carlstadt então cita a autoridade
do V Concílio de Latrão, que definiu a questão mostrando que fora da Igreja Católica não há salvação,
conforme a famosa sentença de São Cipriano “extra ecclesia nulla salus”. Lutero então diz que o IV
Concílio de Latrão se opunha ao V de Latrão, ao admitir que poderia haver salvação fora da Igreja,
embora não fora de Cristo.
Ora, mas não há nada mais falso!
Assim se pronunciou o IV Concílio de Latrão, em seu Cânon 1:
“Há apenas uma Igreja Universal dos fiéis, fora da qual não há absolutamente salvação” (“There
is one Universal Church of the faithful, outside of which there is absolutely no salvation”)
(http://www.intratext.com/IXT/ENG0431/_P1.HTM)
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Que – diga-se de passagem – concorda inteiramente com o que disse o V de Latrão, em sua
Sessão 11 (Dez de 1516):
“Pois, regulares e seculares, prelados e seus fregueses (...) pertencem à única Igreja Universal,
fora da qual ninguém pode se salvar, e todos têm um Senhor e uma fé.”
(http://www.intratext.com/IXT/ENG0067/_PT.HTM#O4T)
Portanto, mais uma boa e grossa mentira luterana...
Vale acrescentar que Lutero irá recusar e desqualificar toda autoridade com sua revolta, apelando à
autoridade no início apenas por hipocrisia, para ganhar tempo e fazer um mal maior dentro da Igreja.
Assim, irá elogiar o Papado até ser excomungado; uma vez condenado pelo Papa, irá apelar ao
Concílio, que evidentemente irá rejeitar posteriormente; também, aceitará a arbitragem das universidades
até que elas declarem seus escritos heréticos, quando então passará a recusar sua autoridade com uma
violência inaudita.
O diálogo com Carlstadt é apenas mais uma idealização de Lutero, passando a idéia de que o
rebelde era imbatível nos debates e que a Igreja só possuía ignorantes e sofistas.
É por isso que o filme Lutero não mostra a Disputa de Leipzig, pois seria difícil conciliar a imagem
superior de Lutero com a derrota na disputa com o teólogo Católico John Eck, que conseguiu encurralar o
revolucionário alemão para que negasse toda autoridade da Igreja (Papa e Concílios) e mostrar-se
verdadeiramente um herege. (Grisar: 115-116)
Nessa famosa disputa, Eck fez Lutero negar os livros que na Bíblia defendem o Purgatório,
fundamento das indulgências que Lutero atacava.
Eck venceu de tal modo a disputa, que como conseqüência o Duque George da Saxônia firmou
posição definitiva a favor da Igreja, e as universidades de Colônia e Louvain condenaram as doutrinas
heréticas de Lutero. (Llorca: 671)
O fato relevante é que as universidades haviam sido invocadas como árbitros da disputa, e seu
veredicto então deveria ser aceito pelos participantes. As universidades de Paris e Erfurt também irão
condenar Lutero, embora mais tarde (Llorca: 671)
Mais curioso ainda é que Lutero havia dito no começo que aceitaria as sentenças das
universidades. Quando Colônia e Louvain rejeitaram várias de suas proposições, Lutero escreveu uma
Responsio, onde pretendia mostrar “a vaidade e nulidade de tais veredictos acadêmicos em geral.” Dizia
ainda, em linguagem que lhe era própria:
“Até que eles o refutem, (...) considera as condenações como se fossem imprecações de uma
meretriz bêbada (sic!). Os professores de Louvain e Colônia são caracterizados como “asnos” em carta a
Spalatin.” (Grisar: 149)
Embora tenha perdido a disputa de Leipzig, Lutero é quem contará a versão oficial na Alemanha,
graças à intensa máquina de propaganda que acompanhou toda Reforma.
Humanistas – como Crotus Rubeanus, Filipe Melanchthon e Justus Jonas, com a bênção de
Erasmo - e os hussitas cerrarão fileiras com Lutero, e o apoiarão decisivamente, divulgando suas idéias e
mesmo protegendo-o do imperador e do Papa. (Grisar: 116-117)
As elites alemãs suportaram o jovem e impetuoso rebelde.
Como sempre acontece nas revoltas populares...
8. Conversas com o demônio
As doentias discussões com o demônio são um lugar comum na vida de Lutero.
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Mesmo tendo mostrado essa face do reformador, o filme sugere que esse era um legado católico, e
que o monge era atormentado então pela noção de justiça divina tirânica.
Contra essa afirmação, basta lembrar que Lutero irá encontrar o demônio durante toda vida, e de
modo mais intenso ainda depois que abandonou a Igreja Católica e supostamente libertou-se da opressão
que denunciara.
Em Wartburg (1521), por exemplo, no ócio que ele mesmo disse estar, demônios começam a
povoar sua imaginação e mesmo “tornam-se visíveis e audíveis para ele (...)” (Grisar: 200) Outras
manifestações anormais o acompanhavam, como o diabo que lhe aparece em forma de um cachorro
(Grisar: 202)
Ainda no mosteiro, dizia Lutero, o demônio “freqüentemente me puxava pelo cabelo (sic),
contudo foi sempre forçado a me deixar ir.” (Grisar: 204)
Lutero via diabos em toda parte.
Ele aceitou avidamente o relatório de Bugenhagen sobre um demônio que testemunhou a favor do
evangelho por meio de uma serva possuída (sic!) (Grisar: 383)
E Lutero admirava o poder do príncipe das trevas em termos estarrecedores (em 1530):
“Eu mal posso esperar o dia (...) no qual veremos o grande poder desse espírito e, como era, sua
quase divina majestade.” (sic!) (Grisar: 383)
Via demônios em Cobourg em 1530, como a serpente de fogo que depois de transforma em estrela
cadente; e ainda:
“Eu vi meu demônio sobrevoando a floresta de Cobourg”;
Em Cobourg também será constatada a mancha de nanquim na parede, como em Wartburg,
embora Grisar não confirme a autoria dos disparos de tinteiro por Lutero. (Grisar: 383-384)
Brentano, no entanto, nos narra de maneira muito viva esse episódio estranho:
“Vêem-se ainda, em Wartburg, traços duma nódoa de tinta, que Lutero teria feito na parede,
lançando um tinteiro na cabeça do demônio; pelo menos a mancha foi renovada, pelos peregrinos que
não cessam de arrancar pedaços do muro a título de relíquias (sic). Traços iguais na muralha, deixados
pelos tinteiros que Lutero jogava em Satã, encontram-se no convento de Wittemberg e no castelo de
Cobourg. Parecerá que o reformador não pode permanecer em lugar algum sem se empenhar com o
Maligno, em batalhas a tinteiradas”. (Brentano: 85)
Interessante notar que essas manifestações doentias são bem posteriores à conversão de Lutero, e
que, portanto, o reformador já estava livre das lendas e da influência que os biógrafos protestantes atribuem
à Igreja Católica.
A partir de 1521, Lutero deveria possuir a paz e a alegria que atribuía à sua doutrina de justificação
pela fé, livre da prisão moral imposta pela Igreja!
O que se vê, no entanto, é exatamente o contrário: quanto mais se afastou da Igreja e mais se
afundou em seus erros, mais desesperado e doentio foi seu comportamento. (Grisar: 384)
O diabo era companheiro inseparável de Lutero. Em Wartburg (1521):
“Ao tempo de minhas primeiras conferências sobre os Salmos, dirá, (...) estava sentado redigindo
minhas primeiras lições, quando o diabo surgiu e fez barulho, três vezes, atrás de minha estufa, como se
tivesse arrastado uma vasilha para fora do inferno. (...) Senti-o, de novo, por cima do quarto no claustro,
mas como notasse que era o diabo, não lhe dei mais atenção e adormeci.” (Brentano: 93)
Dirá que “Levava o diabo pendurado no pescoço”; e também:
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“Conheço o diabo a fundo, de pensamento e de aspecto, tendo comido em sua companhia mais
de uma pipa de sal” (Brentano: 93)
E ainda, surpreendentemente:
93)

“O diabo dormiu ao meu lado, em minha cama, mais vezes do que minha mulher.”; (Brentano:
Ao que ajunta Brentano:

“Satã mostrava-se ao pai da reforma sob os mais diversos aspectos: ora sob a forma de uma
grande porca preta, ora sob a de uma tocha acesa; no castelo de Cobourg insinua-se na pele duma feia
serpente, para aparecer, em seguida, na forma de estrela radiosa. (...)” (Brentano: 93)
afastar:

E vemos Lutero falando aos discípulos sobre as tentações do demônio, e a forma anticristã de as

“Muitas vezes os ataques do demônio vos caem na cabeça, como o raio; não há melhor remédio do
que comer bem, passar boa vida, e as maquinações do demônio derretem-se como neve ao sol.”(Brentano:
97)
E ainda:
“Cuida de teu estômago, não te vás matar com jejuns; dormirás melhor; quando não durmo, o diabo
acorre logo e põe-se a discutir comigo. Fala com voz grave e forte” (Brentano: 97)
Ora, esse é um comportamento diametralmente oposto ao sola gratia de Lutero: é um
comportamento pelagiano, através do qual o homem se julga capaz de disputar com a tentação e de vencêla com as próprias forças, sem apelar à graça divina através da oração!
É mais uma das inúmeras contradições do rebelde...
Nessa linha, Brentano vai além, mostrando como o demônio, além de companheiro, era de fato
mestre de Lutero:
“Mas às vezes o reformador tinha com o Espírito do Mal longas conversas; dava-lhe ouvidos aos
argumentos. Aconteceu deixar-se convencer por eles. Por sua própria confissão, esta e aquela parte de
sua doutrina nascem dessas infernais discussões. Nicolau anotou, (...): “Nunca houve ninguém, a não ser
Lutero, que se tivesse gabado, numa obra impressa, de ter tido uma longa conferência com o diabo; que
se tinha convencido de suas razões, que as missas privadas eram um abuso e que era esse o motivo que
o tinha levado a aboli-las”. Bossuet volta ao mesmo ponto, em sua História das variações... (liv. IV): “Nesse
tempo Lutero publicou esse livro contra a missa privada, onde se encontra a famosa conversa que tivera
com o anjo das trevas e onde, forçado pelas razões deste, aboliu, como ímpia, a missa que celebrara
durante tantos anos (...) ” (Brentano: 98-99)
Como dissemos, aqui encontramos a justificativa para Lutero mentir tanto e se contradizer
continuamente: ele tinha por mestre o próprio pai da mentira...
E se o diabo era mestre e companheiro inseparável de Lutero, convém notar também que o rebelde
foi descrito pelo menos três vezes como dotado de um olhar estranho, faiscante, como o de um homem
possuído pelo demônio: em Worms, pelo Cardeal Aleander (Grisar: 183), no retorno a Wittemberg, pelo
bispo John Dantiscus (Grisar: 217) e pelo núncio Vergerio, que entrevistou Lutero em 1535. (Grisar: 414)
É fato que Lutero tinha um encantamento estranho; que cativava as pessoas, em que pese suas
incoerências e inúmeros vícios. Diz-se que, entre os luteranos, somente Schwenkfeld não foi dominado pela
estranha atração de Lutero.
9. Jovem suicida: Lutero concede-lhe a sepultura cristã
Um dos episódios mais interessantes do filme não se encontra nas biografias de Lutero: o episódio
do jovem suicida, que Lutero enterra no solo sagrado da Igreja. Mesmo porque Lutero defendia atitudes até
mais radicais nesse sentido: falando a pastores em Agosto de 1532:

19
"Guardemos a Igreja por nossas prédicas, por uma pura doutrina, distribuindo os sacramentos.
Quanto aos que não querem recebê-los nem aprender o catecismo, deixai-os rebentar como porcos, sem
assisti-los na hora da morte; não consintais que sejam enterrados no cemitério; assim os amedrontareis
e intimareis os outros" (Propos de table, n. 1735) (Brentano: 162)
Na verdade, nos parece que essa ficção luterana foi feita com uma intenção muito clara: transmitir
de modo brando e menos escandaloso a doutrina do Servo arbítrio de Lutero.
Seria difícil reproduzir os diálogos do monge rebelde, ou mesmo trechos do terrível livro Do servo
arbítrio, que afinal levava Lutero a dizer que nem Judas nem Adão tiveram culpa de seus terríveis pecados!
"Neste caminho [da predestinação] Lutero é obrigado a confessar que, conforme sua doutrina,
Judas não podia deixar de trair Cristo. Se Judas devia necessariamente entregar Jesus, Adão no
paraíso devia necessariamente comer a maçã - também assim Lutero o reconhecia. Como acaba nessas
condições a tese do pecado original e toda a doutrina luterana da corrupção, não somente da humanidade,
mas da natureza inteira, pela falta de Adão, já que nosso primeiro pai não podia deixar de cometer esta
falta? Ao que Lutero chega a esta bela conclusão: "Deus age sempre como um louco" (närrisch)."
(Brentano: 111)
Seria difícil fazer o herói Lutero reproduzir palavras tão duras como essas no filme!
Também seria difícil colocar no moço bonzinho a conseqüência que ele mesmo tirava da teoria da
predestinação:
“Na predestinação, esquecemos Deus: o Laudate se transforma em Blasphemate. (Propos de
table, no. 1820) ” (Brentano: 156)
E o que diriam os pacatos espectadores de Lutero, se lhes fosse apresentada a seguinte explicação
de Lutero para a vontade humana:
“O arbítrio humano, (...) se assemelha a uma sela de cavalo entre os dois [Deus e o diabo]. Se
Deus monta na sela, a vontade do homem quer e age de acordo com a vontade de Deus... Mas se o
demônio é o cavaleiro, o homem deseja e age conforme a vontade do demônio. Ele não tem forças para
correr para um ou outro dos cavaleiros, e oferecer a si mesmo, mas os cavaleiros lutam para obter a
posse do animal. (sic)” (Grisar: 300)
Brutal, mesmo para nossos tolerantes dias, e para nossos passivos espectadores!
E também não seria fácil passar a solução luterana para o problema da predestinação, que o
rebelde colocou nos seguintes termos:
"[Lutero] esconde arbitrariamente de si mesmo a predestinação ao inferno com seus horrores, mas
insiste firmemente sobre a monstruosidade da predestinação absoluta à punição eterna (...) Ele sugere que
nós simplesmente não devemos pensar nisso!" (Grisar: 302)
E continua Grisar, mostrando como Lutero fundamentava sua teoria absurda:
"Ele [Lutero] recorre a um misterioso Deus escondido, o qual, em Sua ilimitada majestade, deve
ter outras normas que nosso senso de justiça humano possa conceber. A essência de Deus é de fato
inescrutável. A afirmação do Apocalipse de que Deus quer a salvação de todos os homens, se aplica ao
Deus revelatus no Evangelho de Cristo; mas há também um Deus escondido, um Deus absconditus,
cujos decretos podem ser bem diferentes." (Grisar: 302)
Veremos mais adiante como essa estranha concepção na verdade tinha uma base doutrinária muito
sólida e muito conhecida pelo monge...
Definitivamente, não era possível apresentar o servo arbítrio nem a predestinação luterana assim
cruamente, sem um disfarce...
Mas se não era possível apresentá-la assim, era preciso adaptá-la de alguma forma, pois não
houve doutrina mais cara a Lutero, que chegou a dizer em 1537:
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“Eu não reconheço nenhum de meus escritos como genuíno, exceto o Servo Arbítrio e o
Catecismo” (Grisar: 303)
E confessando sua firme adesão a doutrina tão perversa:
“Nenhum de meus livros, afirma em 1527, a Capito, é tão bem fundado como meu Servo Arbítrio”
(Brentano, 157)
Então, como mostrar essa doutrina de Lutero de forma branda, simpática? Nada mais fácil quando
não se é comprometido com a verdade... : um jovem atormentado pela mentalidade punitiva da Igreja; um
trabalho humilhante e explorador; um monge solidário com os sofrimentos do povo (Lutero, é claro!); e
pronto: Lutero desafia o status quo, enterra o jovem na Igreja, fica de bem com os desesperados pais, e
coloca toda a culpa no demônio!
Nada como não ter compromisso com a verdade!
Convém notar ainda como é no paganismo que Lutero busca parte dos argumentos a favor de sua
tese absurda:
“Deus é obrigatoriamente, um Deus sob cuja decisão tudo se realiza. Os próprios pagãos não
atribuiriam a Júpiter uma vontade suprema que chamam Fatum (o destino)? Não reconheceram que
nenhuma vontade humana pode subtrair-se a esse jugo eterno? O poder supremo de Deus, somado à
sua presciência eterna, fazem desaparecer obrigatoriamente uma razão agindo livremente em nós. (De
servo arbítrio, 1525)” (Brentano: 157)
Contra Lutero disse São Tiago:
"Ninguém, quando for tentado, diga: É Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não
tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A
concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez consumado, gera a morte."
(Tiago I, 13-15)
Notem, prezados leitores, como a doutrina luterana é paganismo, como veremos ao final. Ele
apenas usou a aparência de Cristianismo para abrigar-se, como fazem todos os hereges.
10. Lutero pregador: sermão amoroso e de confiança...
Segundo o filme, o herói popular é também orador eficiente, e que fala só de amor e de confiança,
em oposição à Igreja tenebrosa e punitiva.
No entanto, esqueceram de mostrar que em 1530, Lutero recusou-se a pregar no púlpito, devido
“seu desgosto com a indiferença do povo em relação à palavra de Deus”. O editor (luterano) da
coleção de Weimar comentou então que “a única explicação possível para esse passo é patológica.”
(Grisar: 382)
O sermão de Lutero no filme é sempre de confiança em Deus, de fé e de amor; porém o Lutero
histórico era bem diferente, como quando tira as conclusões de seu absurdo servo arbítrio, como já tratado:
"Deus age sempre como um louco" (Brentano: 111)
O filme também não mostra Lutero blasfemando acerca de Nosso Senhor, contra os
Sacramentários:
“Pensais, sem dúvida, que o beberrão Cristo, tendo bebido demais na ceia, aturdiu os discípulos
com uma vã tagarelice?” (Brentano: 135)
E ainda, violento e mais blasfemador:
“Certamente Deus é grande e poderoso, pensa Lutero, e bom e misericordioso e tudo quanto se
pode imaginar nesse sentido, mas é estúpido” (Deus est stultissimus; Propos de table n. 963, ed. De
Weimar, I, 487)” (Brentano: 147)
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Brentano mesmo, um notório admirador de Lutero, reconhece:
“Nas crises de nervosismo na sua natureza tão perigosamente impetuosa e impulsiva, o ilustre
reformador aflige e desconcerta os biógrafos, mesmo aqueles em que provocou sincera admiração”
(Brentano: 165)
Mas tem mais, porque Lutero era tão pródigo em baixezas e blasfêmias quanto os luteranos em
colocar palavras leves em sua boca:
“Sabes como Deus procede para se conservar o regente da humanidade? Paralisa os velhos e
cega os jovens, e com isto se conserva mestre. (Propos de table, n. 2115 B)” (Brentano: 148)
Os luteranos de hoje podem controlar num roteiro meticuloso as falas de Lutero.
Que prodígio!
mestre:

Da falta de um roteiro se ressentem os luteranos de ontem que não podiam segurar a língua de seu

“Tendo sido censurado pelo dr. Jonas, por ter insultado Deus em seu Salmo Quare fremuerunt
gentes, Lutero responde: (Propos de table, n. 2505 B): - Certamente, mas qual o profeta que não
insultou Deus?” (Brentano: 148)
A Bíblia ensina o contrário:
“Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é
vã a sua religião.” (Tg I, 26)
Os luteranos lamentam a falta de um roteiro para segurar o Lutero histórico na linha:
“Se Deus não me perdoasse os pecados, eu os jogaria pela janela. (Propos de table, n. 2007)”
(Brentano: 148)
E a brutal blasfêmia contra a pureza de Nosso Senhor, que embora vinda de Lutero, nunca teria
lugar no seu filme:
“Cristo, diz Lutero, cometeu adultério pela primeira vez, com a mulher da fonte, de que nos
fala São João. Não se murmurava em torno dele: “Que fez, então, com ela?” Depois com a mulher
adúltera, que ele absolveu tão levianamente. Assim Cristo, tão piedoso, também teve de fornicar,
antes de morrer. (Propos de table, n. 1472, ed. De Weimar, II, 107)” (Brentano: 151)
Eis o arauto da paz, do amor, da confiança!
Um blasfemador incensado pelo mundo moderno!
Contra ele, a Bíblia:
“Pois, quem quer amar a vida, e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus
lábios não falem engano” (1 Pe, III, 10)
Particularmente para aqueles que defendem o ecumenismo utópico, convém lembrar que Lutero
dizia ser pior rezar a Missa Católica do que ser explorador de mulheres de má vida (sic!) ou
assaltante! (Grisar: 222; Brentano: 86).
E para completar, é incrível que o próprio Lutero tenha confessado certas vezes que não acreditava
em suas próprias doutrinas.
É claro que ele dizia que as doutrinas eram de Cristo, e que mesmo ele duvidando não devia
desistir delas:
“E o que me espanta, acrescenta Lutero em termos verdadeiramente comovedores, é que eu não
consiga compenetrar-me dessa doutrina de verdade e que meus discípulos julguem possuí-la na ponta
dos dedos (Propos de table, n.1351)” “ Dizia aos comensais: “Tenho maior confiança em minha mulher e
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em cada um de vós do que em Cristo, embora nenhum de vós fizesse por mim o que o ser divino fez em
meu favor: deixar-se crucificar e morrer.” (Propos de table, n 2397 b).” (Brentano: 200-201)
O castigo para o soberbo e blasfemo era pois a confusão intelectual...
O castigo para o imoral e antinomista era ainda a incerteza de salvação...
Não! Lutero não foi feliz nem em vida, assim como todos os hereges.
11. A Mãe miserável e a filha deficiente. Lutero caridoso?
O Lutero idealizado pela milionária Thrivent também não podia deixar de se preocupar com os
pobres e oprimidos. Em várias cenas o jovem pároco de Wittemberg aparece ajudando e se apiedando de
uma mendicante e de sua filha deficiente, que mal pode andar com duas muletas artesanais.
Evidentemente tais cenas nunca existiram. Muito menos existiu a preocupação de Lutero com o
povo, com os pobres. É notório que os príncipes que dominaram a religião em seus territórios suprimiram as
coletas de caridade mantidas pela Igreja.
Mais uma vez mostraremos como o Lutero histórico nada tem do piedoso pároco apresentado no
filme.
Em Torgau, junto a Jonas, Melanchthon e o eleitor da Saxônia, entre outros, Lutero disse:
“Queria ser durante três dias um anjinho, para ir roubar o dinheiro dos camponeses e jogá-lo no
(rio) Elba; mas depois faltaria corda, porque todos iriam enforcar-se" (Brentano: 131)
E comentando entre amigos sobre música, que tanto lhe agradava:
"Estou satisfeito de que os camponeses sejam privados deste elemento de consolação: não
entendem nada de música. (Propos de table, n. 1817)” (Brentano: 131)
Os biógrafos luteranos narram ainda uma ridícula e caricata tentativa de exorcismo:
“Em janeiro de 1544, na sacristia da Igreja paroquial de Wittemberg, sob a presidência do dr.
Martim Lutero, numerosa assistência reunira-se ao redor duma jovem de dezoito anos – uma histérica sem
dúvida (sic) – que o diabo dominara. Começaram rezando preces comuns, mas a moça não se dava conta
de nada. Visivelmente o diabo zombava dos espectadores e das preces que dirigiam a Deus. Então Lutero,
possuído de cólera, deu na jovem, isto é, no demônio, um grande pontapé; depois se apressou em
ganhar a porta, prevendo, sem dúvida, que o diabo, que rira das preces dirigidas a Deus, acharia menos
engraçado o pontapé que lhe acabava de dar. De fato, a moça lançou-se em perseguição do dr. Martim que
fugira. Maldição! O ferrolho, que fechava a porta, tinha caído automaticamente e a chave não girava mais.
Que fazer? O dr. Martim, fora de si, corria daqui para ali, a jovem, o que vale dizer o diabo, uivando
no seu encalço. (...) Enfim o bedel da igreja passou um machado por uma vidraça quebrada; podendo-se
então arrombar a porta e libertar o exorcitador.” (Brentano: 96)
Grisar narra o mesmo episódio em termos semelhantes, e como Brentano, lembra que
posteriormente disseram a Lutero que o diabo abandonou a menina, talvez para consolar o exorcista
fracassado. (Grisar: 493)
De novo este Lutero nada tem comum com o padre que se inclina para amparar a vacilante menina
deficiente que se equilibra em muletas precárias.
Devido a seu temperamento explosivo, Lutero por diversas vezes não conseguia se controlar,
passando de todos os limites e esbravejando desesperadamente:
“Se eu não posso mais rezar, ao menos poderei maldizer. Não direi mais: “Santificado seja o teu
nome...”; mas “Que seja maldito, emporcalhado, danado, o nome dos papistas!” Não direi mais: “Venha
a nós o teu reino... Repetirei: “Que o papado seja maldito, danado, aniquilado... Sim, é assim que eu
rezo todos os dias, do fundo do coração.” (Brentano: 194)
Pasmem, leitores!
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Até o Pai-Nosso Lutero inverteu!
E Lutero volta-se mesmo contra seus antigos colaboradores, que o abandonaram e retornaram à
Igreja. Assim, Witzel era uma “víbora ingrata”, Crotus não é mais que “um lambedor de pratos do arcebispo
de Mayence” (Brentano:194)
O rebelde alemão ataca igualmente aqueles que discordavam de sua doutrina:
“Oeckolampade, Schwenckefeld, Zwingli. Que ele trata desembaraçadamente de possuídos do
diabo, arquipossessos, blasfemos, bocas mentirosas.” (Brentano:194)
É possível conciliar este Lutero com o personagem do filme? No filme não o vemos sequer levantar
a voz, sequer dizer uma grosseria, sequer entristecer-se com seus inimigos! A indignação mostrada contra
Tetzel é pouco, quase nada, perto do que vemos aqui!
E para desmascarar também a aura de bondade luterana com relação às mulheres, lembremos
apenas uma das indelicadezas do rebelde, dita a Catarina de Bora:
“Arroga-te toda autoridade no lar, mas que meu direito aí permaneça intacto. O domínio da mulher
jamais produziu alguma coisa de bom. Deus fizera Adão mestre e senhor na terra e tudo aí era perfeito
quando a mulher surgiu para tudo transtornar; (...) (Propos de table, n. 1046)” (Brentano: 204)

12. Pregação do Dominicano Tetzel: sombria e doentia...
Fiel à sua proposta de demonizar tudo que é contra Lutero, o filme apresenta o pregador
Dominicano João Tetzel como um psicopata. Tetzel chega a botar a mão no fogo – literalmente! – para
convencer os fiéis de sua doutrina apocalíptica!
E para denegrir o dominicano, inimigo número um do rebelde, os produtores de Lutero usaram até
uma falsa lenda, atribuindo a Tetzel uma frase terrível e inverídica:
“(…) o filme atribui o rumor escandaloso, aludido por Lutero, de que Tetzel afirmava que
absolveria com sua indulgência mesmo aquele que (per impossibile) “violasse a mãe de Deus,” apesar de
Tetzel negar isso de forma indignada e ter testemunhas oculares para respaldar essa declaração.”
(Greydanus)
Já tivemos a chance de mostrar como Lutero era honesto na divulgação de acusações contra a
Igreja Católica...
Além do mais, o filme nem trata da disputa epistolar que travaram Lutero e Tetzel, e nem como os
estudantes de Wittemberg queimaram a última defesa feita pelo dominicano, deixando claro então que os
argumentos não mais importavam, pois o fanatismo luterano já havia se instalado na Alemanha.
Curioso também mostrar que o expediente difamatório que Lutero e todos os hereges usam contra a
Igreja não é novo.
O próprio Lutero nos legou o relato dessa prática, anos antes de lançar-se em revolta aberta:
“(...) os hereges não são bem acolhidos se não pintam a Igreja como má, falsa e mentirosa.
Só eles querem passar por bons: a Igreja há de figurar como ruim em tudo.” (Franca, IRC: 200)
Confissão preciosa!
Muito preciosa!
13. Cajetan, Aleander e a eleição de Leão X
Demonizados serão também os cardeais e o Papa, particularmente Leão X.
Convém destacar, por exemplo:
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“O filme alega que Leão X colocou a cabeça de Lutero a prêmio, mas esquece de mostrar (o papa)
Leão dando ordens para que o salvo-conduto de Lutero na saída da Dieta de Worms fosse respeitado.”
(Greydanus)
pagão.

E é evidente também que a corrupção do clero e da sociedade em geral foi obra do Renascimento

Curioso que Lutero ataca o efeito, mas abraça a causa... o renascimento será base doutrinária e
política para as teses luteranas mais importantes, e os humanistas serão seus notórios e muito valiosos
aliados nos anos críticos.
14. Lutero em Augsburg: a audiência com o Cardeal Cajetan.
Essa e outras cenas tentam passar a idéia de humildade do monge agostiniano, que a tudo se
submete e que não quer desafiar as autoridades. Nada mais falso, como se vê, por exemplo, em 1520:
"Para enganar e subverter o papado julgamos que tudo nos é lícito" (De Wette, I, 478; apud
Franca, IRC: 200, nota 95)
Llorca também desmente essa imagem submissa do rebelde. Segundo ele, o Cardeal Cajetan
entrevistou Lutero com a única intenção de fazê-lo rejeitar seus erros: não havia sido marcado nenhum
debate ou disputa.
Era como se hoje em dia – mutatis mutandis – um deputado qualquer comparecesse diante de uma
CPI e, negando-se a rejeitar seus crimes notórios, apoiando-se numa interpretação arbitrária da lei, negasse
a autoridade da Comissão para condená-lo e para mandar prendê-lo!
Lutero tinha simplesmente que se apresentar ao Cardeal para retratar-se. Como se negou
obstinadamente a fazê-lo, Cajetan endureceu contra ele, pois Lutero se mostrava então um verdadeiro
herege, um inimigo de Deus e do Império.
Mas, o mais interessante – e que o filme esqueceu de mostrar – é que Lutero fugiu de Augsburg
quando viu que a situação se tornara insustentável, deixando apenas uma apelação por escrito ao Papa. O
Cardeal, muito contrariado por aquela situação absurda, apelou ao eleitor Frederick, porém sem sucesso...
(Llorca: 670)
Grisar confirma a fuga de Lutero, e sua “manifesta arrogância e obstinação ofensiva” contra o
Cardeal. O monge rebelde diz a Cajetan que apelará ao Papa, e a outros diz que apelará a um Concílio.
Sabemos perfeitamente bem que depois de condenado pelo Papa, Lutero não aceitará mais sua autoridade;
e depois da instalação do Concílio (Trento), também se recusará a aceitar suas decisões.
Lutero não queria senão ganhar tempo para difundir seus erros.
Infelizmente, conseguiu...
15. Lutero na Dieta de Worms: herói popular?
No afã de transformar seu ídolo em herói popular, os artífices da película Lutero por vezes
esqueceram completamente a história.
Tentando passar a falsa de idéia de que a Igreja era odiada e que Lutero era visto pelo povo como
libertador da tirania, antes que a fama, foram cem cavaleiros que precederam Lutero em Worms!
(Grisar: 183) Aliás, o indefeso e destemido Lutero sempre contou com tais proteções, como em Leipzig em
1519 e em Lichtenberg para encontro com Miltitz em 1520 (Brentano 73; 90).
Outro fato omitido no filme foi a intensa atividade editorial que acompanhou toda a revolta de Lutero,
desde a difusão das 95 teses até a propaganda pura e simples da santidade do rebelde:
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“Na época em que Lutero foi condenado, e mesmo antes da condenação, circularam em Worms e
em outras localidades do império, representações pictóricas dele com a pomba, símbolo do Espírito
Santo, pairando sobre sua cabeça. Outros desenhos representavam-no com um halo (de santidade). Um
panfleto sobre a “Paixão de Martinho” (sic!), modelado conforme a narrativa da paixão de Cristo, foi
publicada, no qual ele era glorificado como um herói perseguido.” (Grisar: 193)
Daí até se justifica que o povo tenha acorrido para conhecer o afamado monge rebelde, que
merecia a escolta devida a um príncipe e que era promovido como um herói ou um santo!
Vemos então que desde o início da revolta Lutero obtém apoio incondicional de príncipes e
humanistas, que esperavam muito mais do reformador que apenas discussões teológicas sobre as
indulgências...
Quando da excomunhão pelo Papa, personagens importantes cerram fileira em torno de Lutero:
Humanistas, Cavaleiros (Ulrich von Hutten e Sylvester de Schaumburg), o famoso chefe mercenário
Franz Von Sickingen, e mesmo o príncipe eleitor da Saxônia, Frederick, o Sábio, cujo conselheiro Spalatin
fora colega de Lutero na Universidade de Erfurt (Grisar: 161) Curioso também como artistas como Alberto
Dürer – cujos discípulos eram ateus – declararam apoio a Lutero, mesmo não compartilhando de sua
doutrina (Grisar: 195)
Mas o maior apoio virá de Erasmo de Rotterdã.
O seu apoio irrestrito ao movimento do rebelde alemão induziu grandes quantidades de alunos a
assistirem e apoiarem Lutero em Wittemberg, já em 1520. (Llorca: 672)
Também consta que Erasmo teve papel decisivo ao proteger Lutero impedindo a divulgação da bula
do Papa na Alemanha, desacreditando a condenação e influenciando diretamente o eleitor da Saxônia:
“São de grande interesse as diversas manifestações de Erasmo por ocasião da condenação de
Lutero pelo Papa. Assim, em 5 de Novembro de 1520 dizia ao eleitor da Saxônia que a perseguição a
Lutero devia-se a motivos inferiores e que não passava de gritaria e de pura maldade. (...)” (Llorca: 675,
nota 33)
Não é à toa que nessa época corria o ditado: “Erasmo pôs o ovo que Lutero chocou.”
16. Lutero aclamado na dieta?
Tudo na versão luterana sobre a Dieta de Worms é falso.
Não houve uma aclamação popular de Lutero. A sua frase decisiva é apócrifa. Nunca houve tal
baderna apoiando Lutero ao final de seu pronunciamento.
Já mostramos como a imprensa promoveu Lutero antes, durante e depois de Worms.
Quando Lutero termina sua exposição sobre a doutrina que decidiu sustentar, diz apenas que
espera que Deus o ajude, o que era uma forma absolutamente normal de terminar os discursos na época.
Não há motivo para louvar essa frase tão comum como se fosse a confissão de um santo ou herói. Antes
dessa frase, o folclore protestante inventou outra mais significativa: Assim (nessa posição) permaneço
(Here I stand). A frase nunca foi dita por Lutero...
Por fim, nunca houve tal apoteose dentro da sala da dieta.
Os eleitores e o imperador ouviram juntamente com os legados do Papa a triste decisão de Lutero,
e lamentaram sua apostasia.
Foi depois que saiu que Lutero comemorou com seus acompanhantes, que esperavam do lado de
fora. A festa continuou na taverna... (Grisar: 186)
Como em outras situações, os luteranos quiseram fazer desse episódio um marco de heroísmo do
rebelde alemão. E de desafio às autoridades da Igreja e do império, contra o que ensina a Escritura:
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“Sede, pois, submissos a toda autoridade humana, por amor de Deus; quer ao rei, como a
soberano, quer aos governadores (...) Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei.”
(1 Pe, II, 13-17)
17. Cardeal Aleander x Lutero? Seqüestro em Wartburg: Spalatin e mais uma mentira
Não havia nenhuma ameaça objetiva contra Lutero, como insinua o filme. Foram os protestantes
que, exagerando os fatos na Dieta a favor de Lutero, inventaram falsas ameaças para incitar ainda mais o
ódio aos Católicos.
O que de fato houve foi uma manobra do eleitor da Saxônia para preservar Lutero da condenação
pelo Império.
E, além do mais, usando um expediente pouco honesto: Frederick mandou que seus assistentes
escolhessem o esconderijo para o monge. Assim, quando questionado pelo imperador, poderia dizer
sinceramente que não sabia do paradeiro de Lutero...
O desaparecimento do rebelde irá inclusive contribuir para o aumento do ódio contra a Igreja e o
Império, acusados injustamente pelo sumiço de Lutero.
O fato objetivo é que Lutero era um fora-da-lei, um criminoso perante o império.
E, portanto, o eleitor da Saxônia e todos os seus colaboradores acobertaram um criminoso.
18. Melanchthon x Carlstadt: a questão das imagens
Na verdade esse episódio passageiro – bem passageiro no filme, pois os dois discutem enquanto
correm escada abaixo – resume a indisposição de Lutero contra quaisquer concorrentes.
Carlstadt também teve que sofrer nas mãos de Lutero. Quando mandou imprimir livros que
contestavam a doutrina do papa de Wittemberg, Lutero cobrou do eleitor da Saxônia providências
imediatas:
“Carlstadt montou uma tipografia em Iena, escreve o reformador (7 de janeiro de 1524), mas o
eleitor (de Saxe) e nossa academia prometeram, conforme o édito imperial, não tolerar nenhuma
publicação, que não fosse submetida ao exame das “Comissões”, isto é, da censura”. Assim, eis
nosso doutor invocando os éditos do imperador católico romano e a censura de uma comissão de controle,
contra os sectários da religião reformada, que não julgavam compromisso apegar-se estreitamente à sua
doutrina.(...)” (Brentano: 135-136)
Mais tarde, como Lutero não conseguiu convencer os sacramentários de Carlstadt com argumentos,
usou um outro recurso mais sutil:
“ (...) Lutero recusou prosseguir a discussão encetada com o discípulo insubmisso. Ao contrário do
florim dado na hospedaria do Urso Negro, obteve de João, o Constante, que Carlstadt fosse exilado do
Eleitorado. O proscrito teve de abandonar a mulher e os filhos.” “Vários outros pregadores que
ensinavam doutrinas dissidentes do luteranismo, foram expulsos igualmente. (...) Vários sectários
de Carlstadt foram lançados na prisão.” (Brentano: 137)
O florim no Urso Negro também é outro episódio edificante da Reforma Luterana:
“Após um sermão do mestre (Lutero), Carlstadt entra com ele na taverna do Urso Negro e declara
que não pode tolerar sua opinião sobre a presença real. Lutero, com ar desdenhoso, desafia-o a escrever
contra ele e promete um florim de ouro a Carlstadt se o fizer. Tira então a moeda do bolso. Carlstadt aceitaa. (...) A despedida dos combatentes foi memorável: disse Carlstadt: - Possa ver-te esmagado por um
rolo!” Ao que respondeu Lutero: “Mil raios te partam antes de saíres da cidade!”. – Eis o novo evangelho,
eis os atos dos novos apóstolos” conclui Bossuet sobre o episódio (Bossuet: T.1, L. II, 61-62)
Pasmem, leitores-espectadores, de que caridade se revestiram os falsos reformadores no trato
entre si...
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Diz a Escritura: Vede como se amam...
19. Confusões populares em Wittemberg: Lutero herói!?
O filme sugere que Lutero teve um heróico desprendimento, salvando inclusive padres indefesos
das mãos do populacho enfurecido. Doce ilusão...
O que ocorreu, de fato, foi que Lutero voltou à cidade para calar as vozes dissonantes – como a
de Carlstadt e dos profetas de Zwickau – e colocar fim à baderna que ele mesmo criara. Os profetas já
haviam inclusive convencido Melanchthon (sic!) de algumas de suas doutrinas!
Nesse sentido, um episódio pitoresco e esclarecedor é a entrevista de Lutero com o anabatista
Mark Stübner.
Lutero o desafiou a provar sua missão divina – evidentemente todos os reformadores diziam ter
uma missão divina – através de um sinal miraculoso. Stübner, ao invés de devolver o desafio a Lutero,
soberbamente afirmou que poderia dar tal sinal. Lutero esbravejou então que seu Deus impediria os falsos
deuses de Stübner a cumprirem tal milagre (sic!) e a entrevista terminou por aí... (Grisar: 219)
Lutero usou o mesmo expediente contra Tomás Munzer em Mulhouse, e contra Carlstadt,
proibindo-lhes então a pregação (sic!) (Franca, IRC: 177)
E nunca houve a cena de Lutero salvando os padres das mãos enfurecidas do povo.
Outra grossa mentira.
20. Guerra dos camponeses: a Reforma faz suas maiores vítimas
A participação de Lutero na guerra dos camponeses é extremamente atenuada pelo filme. Após o
sangrento conflito, que se confunde com o levante em Wittemberg, que é anterior, Lutero aparece apenas
lamentando o sangue derramado.
No entanto, Lutero foi o instigador da revolta através de seu ataque violento ao clero Católico.
Mais, Lutero foi o propulsor da matança, quando seus inimigos anabatistas levavam às últimas
conseqüências o que ele havia dado apenas como princípio.
E Lutero constitui-se ainda inimigo do povo ao final do conflito, pois os camponeses perceberam
que o ídolo fabricado nos porões humanistas e anticatólicos se esfacelava diante das situações reais.
Lutero foi o instigador da revolta. Historiadores abalizados não deixaram de reconhecer a
paternidade de Lutero na luta: “As pregações luteranas sobre a liberdade cristã e contra a opressão da
autoridade eclesiástica e ainda contra o imperador contribuíram, indubitavelmente para a revolta
conhecida na história como guerra dos camponeses.” (Llorca: 682; negrito do texto)
O mesmo Erasmo, outrora aliado, agora acusava Lutero: “Não queres acusar os amotinados, mas
eles te acusam e os autores desta guerra se jactam com o Evangelho”. (Brentano: 122)
Embora Lutero não tenha tido toda a culpa pela guerra dos camponeses, Grisar mostra que a
“doutrina da liberdade evangélica teve o papel principal”. E que ao incitar a violência contra a Igreja, de fato
deu o combustível aos revoltosos: “Quantas vezes Lutero não intimou seus seguidores a destruir Igrejas,
mosteiros, e dioceses do Anticristo (?)” (Grisar: 279-280)
Parte do ódio luterano que se desencadeará depois pode ser explicado pela participação dos
inimigos de Lutero na revolta popular. Os revoltosos mais eminentes eram exatamente aqueles que
radicalizaram os princípios luteranos e pretendiam apartar-se do mestre, como os “profetas” de Zwickau e
Tomas Munzer. Contra eles escreveu Lutero no início de 1525, e, sem sucesso, viu na guerra a possibiliade
de liquidar os rivais com a ajuda dos príncipes. (Grisar: 298)
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O humanista Ulrich Zazius escrevia ao amigo Amerbach: “Lutero mergulhou a Alemanha em tal
delírio, que se deve chamar repouso e segurança a esperança de não ser abatido.” (Brentano: 123)
Lutero escreveu inicialmente contra a revolta, não em favor da Igreja nem da paz na Alemanha, mas
simplesmente porque não era atribuição do povo a intervenção pela força. Também porque ele ainda tinha a
ilusão, derivada de sua falsa doutrina, de que venceria o papado apenas com a pregação da Palavra Divina,
e não pelo uso da força (Grisar: 209)
Ao rejeitar parte dos artigos dos camponeses revoltosos, Lutero conclui dizendo: “Nunca a revolta
visa um bom fim”. Ao que ajunta Brentano: “Nosso amigo Lutero esquecia a sua.” (Brentano: 125)
Quando a revolta se alastra como incêndio, Lutero se abstém de intervir. É o que vemos na carta ao
conselheiro do conde de Mansfeld, João Rühel: “Os camponeses são ladrões e assassinos, é o diabo que
tramou isso contra mim: ainda bem! se eles continuam (os camponeses) desposarei minha Kate (Catarina
de Bora)” (Brentano: 121)
Ao que Brentano ajunta: “E eis que simples leigos, “homens dos campos, carvoeiros, batedores das
granjas”, se punham também a pregar o evangelho, com comentários a seu jeito. Também não
assegurava Lutero que todo cristão era padre, pelo próprio batismo, e apto a doutrinar?” (Brentano: 122)
Em Erfurt, a violência contra a Igreja teve uma intensidade particularmente alta, apoiada pela
pregação de Lutero e de outros padres apóstatas. Em 1524, um simpatizante da reforma confessava:
“Imoralidade, corrupção da juventude, desprezo do ensino, dissensões, tais são os frutos do seu
Evangelho.” “Ó infeliz Erfurt!” Estigmatiza também os reformadores, contra “o raivoso comportamento
desses homens de Deus sem Deus (godless men of God), (...) ” (Grisar: 306)
Apoiados em Lutero, esses homens de Deus sem Deus pregavam a revolução sangrenta
(Bartholomew Usingen), e a “sustentação do evangelho por meio da espada” (Johann Lang). Relatos de
roubos e violência contra a Igreja em Erfurt em particular, são pródigos (Grisar: 306-310)
E Lutero, além de instigador, foi propulsor da matança: na obra Contra as hordas bandoleiras e
homicidas dos camponeses, fala em termos violentos contra os camponeses, que “roubam e gritam e
agem como cães furiosos... Portanto, qualquer um que seja capaz, deve reduzi-los a pedaços,
estrangulá-los, feri-los pela espada, secreta ou abertamente, da mesma maneira que alguém é impelido a
matar um cão raivoso.” “Estrangule-os, quem puder” e ainda, num de seus delírios escatológicos: “Talvez
(...) Deus queira atirar o mundo numa massa de confusão como preparação para o dia do Julgamento.”
(Grisar: 282-283)
Posteriormente, para justificar esse seu comportamento doentio, escreveu a Rühel: “Quando os
camponeses são tomados por tal espírito, é imperioso que sejam estrangulados como cães raivosos”
(Grisar: 283)
Eis o verdadeiro criminoso, que no filme apenas chora comovido pela destruição da Alemanha...
21. Freiras fugitivas em Wittemberg: piedade e sofrimento?
As freiras fugitivas de Nimbschen aparecem em Wittemberg e pedem abrigo ao Dr. Lutero, como se
apenas sua fama as houvesse levado até lá.
Porém, Lutero participou diretamente de sua fuga, através de escritos e com ajuda física mesmo;
ele escrevera em 1523 dois panfletos pregando a fuga dos conventos para as freiras: Razão e resposta,
porque as virgens devem deixar os Conventos com a sanção Divina e Estória sobre como Deus
ajudou uma freira.
Conta-nos Grisar: “A ocasião para a publicação do último foi dada por doze freiras Cistercienses,
que fugiram de seu convento em Nimbschen (...) com a ajuda do Conselheiro da Cidade, Leonard Koppe
de Torgau. Nove dessas freiras fugitivas vieram para Wittemberg. Entre elas estava Catarina de Bora, e
uma irmã de Johann Staupitz. (...) É interessante notar a confissão de Lutero de que ele próprio, com a
ajuda de Koppe, planejou a fuga das doze freiras, as quais haviam sido iluminadas por seus escritos.”
(Grisar: 233-234)
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Melanchthon vai reclamar em carta a Camerário que as freiras fugitivas armavam laços para pegar
Lutero; que o enlaçavam “com todo tipo de estratégia”. Por receio ou pudor, Melanchthon camuflou os
trechos mais picantes dessa carta, escrevendo-os em grego. Não satisfeito, Camerário irá simplesmente
excluir esses trechos comprometedores quando publicar a carta! (Grisar: 272)
De acordo com Melanchthon, “Lutero entrou em muito próximos e freqüentes contatos com as
freiras fugitivas que vieram a Wittemberg. Deve ser lembrado que algumas delas encontraram alojamento
com diferentes famílias na cidade, enquanto outras encontraram refúgio temporário no mosteiro de
Lutero” (Grisar: 292)
Convém esclarecer que nessa época (1523) o mosteiro agostiniano de Wittemberg havia
virtualmente acabado: os monges que não haviam aderido a Lutero foram expulsos para outras cidades, e o
mosteiro ficou vazio. Então, o eleitor Frederick teve a brilhante idéia de transformar o mosteiro em abrigo,
em moradia para Lutero. O monge não se fez de rogado e, com alguns discípulos, posteriormente recebeu
em seu mosteiro as freiras fugitivas, as mesmas que lhe armavam laços de todos os tipos...
Se nos escritos Lutero era pouco comedido, nas conversas pessoais ultrapassava todos os limites
(é isso que tornará particularmente interessante suas Conversas à mesa, que mostram o rebelde sem
nenhum freio).
Em carta a Spalatin, na Páscoa de 1525, Lutero dizia que era um “famoso amante” (sic!), e que lhe
daria um exemplo: “era realmente impressionante que ele não havia se tornado uma mulher (sic!) há
tempos, pois havia escrito tanto sobre casamento e se imiscuído tanto com as mulheres (misceor feminis).”
Que tivera três esposas ao mesmo tempo (sic), e que duas delas já o haviam deixado por outros. Continua
Grisar: “As três esposas parecem ser as três mulheres que relatos comuns designavam como prováveis
para casar com Lutero.” (Grisar: 292)
Tantos contatos com mulheres podem não ter efeminado Lutero, mas podem ter lhe causado outros
problemas. Por meio de um relatório médico de 1523, revelado pelo protestante Theodore Kolde, sabemos
que Lutero foi acometido de Malum Franciae exatamente na época em que acolheu as pobres freiras
fugitivas em sua humilde residência, o mosteiro de Wittemberg. E essa doença, conhecida por todos então,
era a sífilis. (Grisar: 290)
Talvez a vida dissoluta do monge rebelde o tenha levado a considerar uma união mais estável,
quiçá até um casamento...
22. Pseudo-casamento: amor e dedicação?
Ora, uma festa de casamento normalmente é alegre, pois foi através da união entre homem e
mulher que Deus constituiu as famílias, base da sociedade. Aproveitando-se disso os luteranos usaram a
ocasião para amenizar o escândalo de um casamento entre um ex-padre com uma ex-freira.
Porém, a realidade foi bem outra.
Em seu estilo debochado, Lutero irá dizer sobre seu casamento: “Eu tornei-me tão baixo e
desprezível por este casamento (...) que espero que os anjos rirão de mim e todos os demônios chorarão.”
(Grisar: 294)
Surpreendentemente, Lutero escreveu a Spalatin para justificar seu casamento nos seguintes
termos: “Eu fechei a boca daqueles que difamavam a mim e a Catarina de Bora.” (Grisar: 295)
Já que alguns Lutero reconhece que quis calar a boca de alguns, que dizer da fama de Catarina?
Já o fato de ser ex-freira, fugida de um convento para viver junto com os pseudo-reformadores em
Wittemberg seria escandaloso o suficiente. Mas Grisar acrescenta que ela “foi muito ativa no
prosseguimento de sua escolha. Ela desdenhou outras alianças que estavam abertas a ela. Sua mente
mirava alvos mais elevados. Ou Lutero ou Amsdorf, ela disse, seria seu marido. Ela percebeu como
influenciar Lutero com as artimanhas femininas. (...)” (Grisar: 294)
Sabemos como Melanchthon criticou o casamento inesperado de Lutero em termos duríssimos, na
carta a Camerário. E essa carta, depois censurada, só veio integralmente à luz em 1876. Mais uma
mentira... pela causa da igreja luterana!
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Nessa carta, Melanchthon se queixava nesses termos: “Será para ti uma surpresa saber que em
tempos tão calamitosos e no infortúnio de tanta gente de bem, Lutero parece desinteressar-se das misérias
públicas, mergulhar nos prazeres, rebaixar sua dignidade, justamente no momento em que a Alemanha
mais precisa de sua ciência e autoridade. Eis como, a meu ver, a cousa se passou: Lutero era um homem
extremamente leviano e as freiras [por ele soltadas do convento] que lhe armavam laços com grande
astúcia acabaram por envisgá-lo... Espero que a nova existência o tornará mais sério e o fará renunciar
às chocarrices que tantas vezes nele censuramos.” (Melanchthon, Brief na Camerarius uber Luthers Heirat
vom 16 Junii 1525, apud Franca, CP: 131-132)
O curioso é que a carta falsificada por Camerário constava ainda do Corpus Reformatorum (1834),
edição oficial das obras luteranas, e que era ainda muito usado na época de Grisar, em 1925!
E por mais escandaloso que possa parecer, o mosteiro de agostinianos de Wittemberg
transformou-se no lar do casal Lutero!
Objetos piedosos foram adaptados ao uso profano dos traidores da fé e dos votos. (Grisar: 297-298)
E se Lutero já era vulgar quando tratava de teologia, imaginem quando escrevia sobre o matrimônio!
Pois é, Lutero escreveu um tratado sobre o tema, onde admite o divórcio e o re-casamento em
certas circunstâncias, bem como sugere que o marido possa ter relações extraconjugais (sic!): “Lutero diz
que se a esposa recusa a servir o debitum (ato conjugal) sem razão, o marido pode usar uma linguagem
ameaçadora para obrigá-la: “Se você se recusa, há uma outra disposta; se a esposa se recusar , então
deixe vir a serva.” (Grisar: 258-259)
A escandalosa expressão parece ser um ditado popular na época,“significando a relação conjugal
fora do casamento.” (Grisar: 259)
O duque George da Saxônia protestou violentamente contra esses absurdos de Lutero, mas a
Alemanha parecia estar cega.
Não foi coincidência a degradação moral que se seguiu à Reforma.
E a imagem de um lar verdadeiramente cristão não é exatamente aplicável a Lutero, como se vê no
seguinte diálogo entre ele e Catarina: “Lutero a importunava (a Catarina): - Não tardará o momento que
um homem poderá casar-se com várias mulheres. – Pensamento do diabo! - E com justa razão, Kate,
pois u´a mulher não pode ter mais do que um filho por ano, ao passo que um homem pode arranjar vários. –
São Paulo disse: “Que cada um tenha sua própria esposa.” – Sim, “sua própria esposa”; mas não disse
“uma só esposa.” Catarina explodiu: - Antes de suportar isso eu os plantaria todos, você e os filhos, e
voltaria para o convento. Martim Lutero ria gostosamente. (sic!) (Propos de table, n. 1461)” (Brentano: 205)
Eis o lar cristão que Lutero legava aos pobres alemães...
Apesar do “casamento feliz” que luteranos insistem em ver em Lutero, ele estranhamente irá se
apartar de Catarina e dos filhos no final da vida (com exceção de dois filhos, ao que parece).
Quando na cidade de Zeitz, ele “envia carta a sua esposa, declarando que nunca mais voltará e
pedindo que ela retorne ao Estado de sua família em Zulsdorf restituindo o Mosteiro (de Wittemberg) ao
Eleitor.” (Grisar: 495)
E de fato, Lutero irá falecer em Eisleben, longe da família.
23. Lutero entrega Novo Testamento ao Eleitor da Saxônia, Frederick
Em mais um momento mágico do filme, o jovem reformador entrega candidamente ao eleitor da
Saxônia um grosso volume do Novo Testamento em alemão, para delírio do príncipe. O diálogo que se
segue então sugere que a Igreja escondia a Escritura e a utilizava para dominar o povo.
Nada mais falso.
Sabemos que à época de Lutero já havia várias versões da Bíblia em alemão: "(...) Os primeiros
fragmentos bíblicos vertidos para o baixo-alemão ascendem ao século VIII. No século IX encontramos a
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tradução dos Salmos e a composição das Biblias historiaes que tornavam mais acessível ao povo o
conteúdo histórico dos dois Testamentos. No século XI, um monge de S. Gall, Nokter Labeo (m. 1022) e um
abade de Ebersberg, Villiram (m. 1085) dão-nos novas traduções de vários livros do A.T. Estas traduções
parciais tornam-se mais freqüentes com o tempo e é certo que nos primeiros anos do século XV, antes da
invenção da imprensa, já existia em língua vulgar uma versão integral da Bíblia. A invenção dos tipos
facilitou extraordinariamente a difusão dos livros sagrados. Antes de 1477 já se haviam impresso 5 edições
da Bíblia (Mogúncia, 1472; Strassburgo, 1466, (duas) Nuremberg, 1470; Augsburgo, 1475). De 1477 a 1522
saíram mais 9 edições (7 em Augsburgo, 1 em Nuremberg, 1 em Strassburgo). Nesta mesma época
publicaram-se mais 4 edições completas da Bíblia, em baixo-alemão. (Colônia (duas) 1480; Lubeck, 1494;
Halberstadt, 1522). Da Vulgata, - e o latim era então língua acessível à maioria das pessoas instruídas - até
1500 já se haviam tirado quase 100 edições. (...)" (Franca, CP: 205-206)
Poderíamos provocar um pouco mais: será que nessa versão luterana do Novo Testamento se
conservara a Epístola de São Tiago? A pergunta é pertinente, pois Lutero não considerava o livro como
parte do cânon!
Já na disputa com Eck o rebelde fora obrigado a recusar o livro que mais lhe atrapalhava: "Quanto
aos textos que se poderiam opor à sua doutrina [de Lutero], notadamente a Epistola de São Jacques (São
Tiago), são, diz ele, contrários à verdade divina, conseqüentemente apócrifos." (Brentano: 64)
Pois com relação à composição da Bíblia, Lutero não tinha critérios nada objetivos. Ele fez do
“sentimento religioso o critério para decidir que livros pertencem à Bíblia, quais são duvidosos e quais
devem ser excluídos. Ao mesmo tempo, ele praticamente abandona o conceito de inspiração (...) (Grisar:
263-264)
Convém também ilustrar com um exemplo quão vago era o conceito de cânon bíblico para Lutero:
certa vez ele disse que a obra Loci Communes de Melanchthon era tão bem feita que merecia fazer parte
da Bíblia. (sic!) (Grisar: 207)
Mesmo o incensado protestante Harnack verá “flagrantes contradições” na postura arbitrária de
Lutero em relação à Bíblia. (Grisar: 264)
Ainda em relação ao cânon Bíblico, Lutero aplicava esse critério subjetivo como lhe aprazia: “A
Epístola aos Hebreus foi posta de lado como “uma epístola fabricada a partir de fragmentos entre os quais
há madeira, feno e palha.” A Epístola de São Judas Apóstolo é classificada como “inferior aos livros
principais [da Bíblia].” O Apocalipse ele tinha como “nem apostólico nem profético” (...)” “A Epístola de
São Tiago “justifica as [boas] obras” e comparada com outros livros da Bíblia, que [conforme Lutero]
claramente proclamam a doutrina da justificação somente pela fé, é “uma epístola de palha”, que não tem
“nada evangélico nela.” (Grisar: 426)
Eis o respeito luterano pela Escritura Sagrada!
Lutero, que gritava: A Bíblia, só a Bíblia!
E sabemos também que havia muitos problemas na tradução luterana da Escritura, que o filme nem
de longe faz supor: "Convém observar que Lutero não se ateve de modo algum à letra e à interpretação
gramatical do texto escrito; serve-se da letra quando esta é por ele e contra os outros, por exemplo, contra
os suíços. Quando não é por ele, continua seguro de si e sabe o que deve estar na Escritura. É bem
conhecido com que liberdade submete à sua censura cada um dos livros sagrados e lhes aquilata o valor
pela harmonia com a sua doutrina, chegando até a ajudar o texto quando não lhe parece oferecer com a
necessária decisão a pura doutrina da justificação só pela fé." (F. Paulsen, Geschichte des Gelehrten
Unterrichts, t. I, 2a. ed. pp. 206-207; apud Franca, CP: 212)
Por isso essa obra do pseudo-reformador provocou naturalmente muitas críticas. “A mais grave
acusava-o de ter numa das passagens importantes, ajuntado ou suprimido uma ou outra palavra de modo a
fazer do texto um apoio às doutrinas do tradutor sobre a graça, o livre arbítrio e a outras que lhe inundavam
o coração.” (Brentano: 180)
O filme tão pouco revela quanto Lutero devia à Igreja: "Quanto à Sagrada Escritura e ao púlpito, é
dos papistas que os tomamos; sem os papistas que saberíamos nós?" (Ed. de Wirt, 1551, t. IV, p. 2276;
apud Franca, CP: 157).
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Também se dizia que a interpretação luterana fora baseada em grande parte no famoso exegeta
medieval Nicholas de Lyra, que se distinguia em sua época pela excelência na interpretação da Escritura.
Donde surgiu a frase: “Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset. (se Lyra (lira) não tocasse, Lutero não
teria dançado)” (Grisar: 429-430)
Curiosamente o forjador do livre-exame irá afirmar posteriormente que a Bíblia era de difícil
interpretação, e que, portanto, a única interpretação válida era a dele!“Então, para evitar anarquia
teológica, ele [Lutero] forja uma autocontraditória demanda para que a interpretação da escola de
Wittemberg, i.e., seu próprio tribunal, seja sempre seguido.” (Grisar: 429)
Convém notar que para demolir a autoridade da Igreja, antes Lutero se expressava de modo bem
diverso: “a todos os cristãos e a cada um em particular pertence conhecer e julgar a doutrina.
Anátema a quem lhes tocar um fio deste direito.” (tratado contra Henrique VIII, em 1522). (Franca, IRC: 231)
Eis o livre-exame luterano...
Os defensores de Lutero gabam-se ainda da contribuição do pseudo-reformador à língua alemã,
particularmente na tradução da Bíblia.
Porém, deixam de revelar também que a linguagem vulgar de Lutero “levou a uma certa
corrupção da língua alemã (...)” dada a difusão das suas obras e a promoção de sua causa como benéfica à
Alemanha (Grisar: 485)
Por fim convém notar que Lutero exaltava a Bíblia quando disputava com os Católicos. Quando,
porém, lhe mostravam os textos que se opunham às suas inovações, se desfazia da mesma Bíblia como se
fosse uma “escrava, que se devia deixar para ater-se a Cristo, rei e Senhor da Escritura.” (Franca,
IRC: 258)
A Bíblia, prezados leitores, só a Bíblia!
24. Os hinos de um Lutero piedoso...
Em primeiro lugar, é falsa a imagem de que a Igreja não possuía cantos piedosos, como insinua um
personagem do filme que elogia os hinos de Lutero.
O monge rebelde recebeu da Igreja sua educação musical, como ele mesmo afirmou: “Nos dias do
papado,” disse Lutero no final da vida, “havia excelentes canções.” E ainda: “O canto litúrgico
(congregational) floresceu antes da Reforma.” (Grisar: 8)
O filme exalta os hinos de Lutero, mas não revela que o rebelde compôs apenas as letras, e que
muitas das melodias já eram do cancioneiro popular e religioso alemão.
O filme também não trata do caos litúrgico que se instalou na Alemanha após a liberdade de
cerimônia dada por Lutero. Em vão ele tentou unificar os vários ritos, conforme ilustra o caso dos luteranos
de Livonia (Grisar: 251)
Brentano narra ainda – e com uma tolerância absurda – uma prática que mostra bem o desprezo
pelo sagrado em Lutero, sua completa falta de piedade: “Tem-se-lhe reprovado muito e veementemente o
copo catecismo. Um grande copo, marcado com três riscos: o 1º. A partir da borda superior – dizia Lutero
– limitava o decálogo; o 2º. O Credo, o 3º. O Padre Nosso. Lutero estava à mesa com Agrícola, que será
mais tarde seu violento adversário. De um trago o dr. Martim esvaziou o copo. Agrícola não conseguiu ir
além do decálogo. – Bem eu te disse, replicou triunfante Lutero, que tu não chegarias nem mesmo ao
Credo.(sic!)” (Brentano: 209-210)
Deve-se situar essa profanação de Lutero em seu contexto. Não é um fato isolado, mas um
comportamento recorrente: Lutero quer tornar profano, comum, do uso vulgar, tudo aquilo que é santo.
Já vimos como ele violou seus votos, e os votos da freira Catarina num casamento escandaloso.
Vimos também como aceitou viver com Catarina no antigo mosteiro de Wittemberg, outro escândalo sem
precedentes.
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Mas há um outro fato pouco conhecido e mais profanador ainda, que mostra a que ponto chega
essa falsa religião anticristã: A descoberta da torre, onde Lutero teria tido a revelação fundamental de sua
doutrina: “Estando na torre, ele dizia, tinha ponderado as palavras: O justo vive pela fé. Seu espírito elevase e a conclusão brilha diante dele: Portanto, é a justiça de Deus que justifica e nos salva.” (Grisar: 108)
Contra Lutero evidentemente se opõe o Apóstolo São Tiago: "De que aproveitará, irmãos, a alguém
dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo?" (Tg II, 14) e ainda: "Assim como o
corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta." (Tg II, 26)
Mas prossegue o rebelde alemão, explicando exatamente de que lugar se tratava a tal torre do
mosteiro de Wittemberg: “Aquelas palavras tornaram-se mais gratificantes para mim. Nessa cloaca (toilete)
o Espírito Santo inspirou-me com essa apta interpretação.” (Grisar: 108).
A confissão foi captada por mais de um pupilo nos Propos de table, embora muitos protestantes se
sentiram depois constrangidos em reproduzir esse fato.
O biógrafo luterano Kawerau completa a descrição dessa passagem repetindo estas palavras
inacreditáveis do rebelde: “(...) o Espírito de Deus é livre para agir em qualquer lugar, mesmo na cloaca.
(sic!)” (Grisar: 109)
Eis o reformador evangélico em toda sua crueza!
Nele, o sagrado e o profano são nivelados – evidentemente – por baixo, pelo nível mais baixo.
São fatos revoltantes como esses que fizeram com que São Francisco de Sales lançasse essa
terrível sentença contra os protestantes:“Deus não está em sua Igreja” (Sales: 176)
25. Os príncipes com Lutero em Cobourg: a chave da rápida expansão da Reforma
Lutero reúne os príncipes em torno da Dieta de Augsburg, que se desenhava decisiva: o imperador
se desembaraçara das guerras que tanto atrasaram sua atuação contra a Reforma, e ele queria fazer valer
o Édito de Worms, contra a rebeldia dos príncipes protestantes que pilhavam os bens da Igreja e impunham
a religião reformada à força em seus territórios, valendo-se da brecha jurídica da Dieta de Spira.
Antes de tudo, é falso que todos os príncipes alemães ficaram protestantes: embora não tenha
tido uma grande expressão militar, a Santa Liga católica de 1537 mostra de modo insofismável que nem
todos os príncipes estavam contra o imperador.
A Santa Liga era composta pelo imperador Carlos V e o rei Fernando, além da Baviera, do Duque
George da Saxônia, dos Duques Henry e Eric de Braunschweig e do príncipe eleitor Albrecht de Mayence
(por Magdeburg e Halberstadt). (Grisar: 450)
Mas outra liga Católica em apoio ao imperador já havia se formado em 1524, a aliança de
Ratisbonna, composta pelo arquiduque Fernando de Áustria, os duques Guilherme e Luis da Baviera, e
doze Bispos do sul da Alemanha. E no ano seguinte, uma liga semelhante – a Liga de Dessau - formou-se
sob a direção do Duque George da Saxônia, contando inclusive com vários príncipes do centro da
Alemanha. (Llorca: 682) Sua finalidade era novamente fazer o imperador impor o Édito de Worms, para
extirpar a ameaça luterana, a causa mesma da guerra dos camponeses, ameaça à unidade e segurança do
Império, à unidade da Cristandade (Grisar: 285-286)
E há príncipes e príncipes...
Os três mais destacados promotores do luteranismo – Frederick da Saxônia, Filipe de Hesse e
Albrecht de Brandenburg - não se distinguiam exatamente por sua retidão moral ou apreço pelo
Evangelho.
Frederick da Saxônia: Lutero mesmo reclamava ao eleitor Albrecht de Brandeburg como a
decadência do culto Católico era avançada na Saxônia, graças ao desleixo do príncipe Frederick, o Sábio:
“(...) a degradação geral do clero é manifestada por “várias canções, dizeres, sátiras,” e pelo fato dos padres
e monges serem pintados em paredes, cartazes e mesmo cartas de jogo. Essa sistemática difamação era
comum em particular no eleitorado de Saxe, durante o reinado de Frederico, o protetor da “Reforma,”
que conscientemente permitiu o aumento dos ataques contra o Catolicismo em cada setor da vida. O
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engano e a duplicidade com que praticou lança uma mancha negra sobre seu caráter e coloca seu título “o
Sábio” sob uma luz peculiar.” (Grisar: 241)
Em relação à propaganda sistemática contra a Igreja, pode-se ter uma idéia nestas imagens
impressas em medalhas em Nuremberg, mostrando um Papa e um Cardeal em uma posição, e o anticristo
e um bobo da corte respectivamente quando as medalhas são colocadas de cabeça para baixo (figuras
abaixo).

Medalhas com a epígrafe de um papa e de um cardeal

Invertendo a imagem, o anti-Cristo e um bobo-da-corte
E quanto à moral pessoal do príncipe, Frederick também ficou devendo muito:“Até sua morte, em 5
de Maio de 1525, Frederico praticou um jogo-duplo em questões religiosas. Ele nunca se casou, mas
teve dois filhos e uma filha de uma certa Anna Weller (...) [e não] se distinguia por qualidades morais
elevadas (…)” (Grisar: 242)
Filipe de Hesse: Fala-se pouco no filme sobre esse príncipe. Não é à toa.
Hesse “vivia persistentemente em adultério e pecado público. De acordo com sua própria
confissão ele não observava a fidelidade conjugal para com sua esposa Christina nem por três
semanas. (sic)” (Grisar: 328)
Graças à frívola e imoral vida de sua mãe, chamada comumente de Madame Vênus, Hesse não
teve a educação moral e religiosa necessária para agir como um verdadeiro soberano. Por isso mesmo já
em 1524 irá aderir ao luteranismo e permitir o novo culto em seus domínios. (Grisar: 315-316)
Em fevereiro de 1539, os protestantes foram obrigados a assinar a “paz de Frankfurt” com os
Católicos porque seu líder Filipe de Hesse não compareceu, atacado novamente de uma doença que o
acompanhava sempre e era causada por sua vida dissoluta: a sífilis, ou Malum franciae. (Grisar: 452)
O príncipe então pedirá a anuência dos reformadores para a solução que ele imaginou para seu
problema de infidelidade: a bigamia!
E bem informado que estava, irá recorrer ao conselho que o próprio Lutero havia dado ao rei da
Inglaterra, Henrique VIII, quando este também precisava se livrar de um incômodo casamento: “Em um juízo
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sobre a possibilidade de divorciar de Catarina de Aragão, a esposa legítima do rei, que Lutero enviou em 3
de Setembro de 1531, ele aberta e candidamente pronunciou ser indissolúvel o casamento do Rei, mas,
para satisfazer o rei, desde que com a permissão da Rainha, ele podia “casar-se com mais uma rainha,
conforme o exemplo dos antigos, que tiveram muitas esposas.” (Grisar: 414)
Eis a utilidade da Bíblia para os pseudo-reformadores: desculpa para suas mentiras, imoralidades e
delírios! Deus tolerou o desvio dos antigos. Tolerou, por causa da dureza dos corações dos judeus! Nunca
o permitiu e muito menos incentivou.
Melanchthon confirmará o parecer de Lutero no mês seguinte: “O Rei pode, em boa consciência
(tutissimum est regi), tomar uma segunda esposa, mantendo a primeira.” (Grisar: 415)
Como Hesse conhecia o precedente, sabia até onde avançar... E sabia também quão valioso era
para a Reforma: caso os reformadores recusassem seu pedido, Hesse ameaçava apelar ao imperador, o
que poderia ser desastroso para o novo culto, pois Hesse era o sustentáculo militar da liga luterana. E seus
vastos territórios, convertidos à nova confissão à força, eram valiosos demais para Lutero.
Dados tantos bons motivos, a bigamia foi aprovada por Lutero e outros teólogos.
E a cerimônia se realizou secretamente, inclusive com a presença de Melanchthon. E o oficiante de
tal escândalo? “Celebrou-o (...) o predicante da corte, Dyonisius Mélandro, outro frade reformado, que já
estava valorosamente na sua terceira mulher, vivas ainda as duas primeiras.” (Franca, PB: 309)
Os luteranos tentarão minimizar o episódio, dizendo que era um caso concreto, com mil
complicadores.
Falso!
Lutero defendia a bigamia como legítima a priori: “Confesso, escrevia ele 1524, que não posso
proibir tenha alguém muitas esposas; não repugna às Escrituras (sic!); não quisera porém ser o primeiro
a introduzir este exemplo entre cristãos” (De Wette, II.259, apud Franca, PB: 19-20)
Acabou sendo o primeiro...
Quando a escandalosa bigamia ameaçou tornar-se pública, Lutero declarou-se abertamente pela
negação do conselho que dera, pois seria um escândalo muito grande à sua igreja (sic!). Foi então que
pronunciou sua famosa apologia da mentira conveniente, na reunião de teólogos em Eisenach: "Que mal
pode causar se um homem diz uma boa e grossa mentira por uma causa meritória e para o bem da Igreja
(luterana)" (Grisar: 522)
E alguns dias depois, ajuntou: "Mentir em caso de necessidade, ou por conveniência, ou para
excusar-se, não ofenderá a Deus, que estará pronto para tomar sobre si tais mentiras" (Grisar, 522)
Após a descoberta de sua bigamia, Filipe de Hesse ficou liquidado, por causa das penalidades
impostas pelo império, que foram brandas em se considerando que o crime merecia a pena de morte.
Hesse acabou saindo da Liga de Schmalkalde, o que provocará seu declínio irreversível. (Grisar: 454).
Mas por onde passa o boi, passa a boiada.
Apoiados no exemplo de Hesse, vários soberanos alemães entraram pelo caminho anticristão da
bigamia, como Jorge IV da Saxônia, Frederico Guilherme II da Prússia, Eberardo Luís de Wittemberg,
Carlos Luís do Palatinado e ainda o rei da Dinamarca Frederico IV. (Franca, PB: 312)
Albrecht von Brandenburg: outro príncipe que aderiu rapidamente ao luteranismo.
Albrecht era grão-mestre da ordem Teutônica. Cumprindo a regra secular da ordem, ele pronunciou
livremente o voto solene de castidade.
Fez uma aliança secreta com Lutero em 1521, visando satisfazer suas ambições materiais. (Grisar:
317) Viu a hora do bote em 1525, quando secularizou a Prússia, território pertencente à ordem Teutônica,
tornando-se ilegalmente Duque da Prússia, e impondo a toda população a mudança de religião por meio
de lei. (Grisar: 318)
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Nem o protesto da ordem fora da Prússia, nem as medidas do Império e os protestos solenes do
Papa impediram essa violação brutal do direito estabelecido (Grisar: 318)
Evidentemente, o próximo passo foi o casamento, cedendo às pressões de Lutero para quebrar os
votos, como ele mesmo fizera... (Grisar: 318)
Era a reforma libertadora se impondo pela espada...
Era o triunfo dos nobres absolutistas, legitimados pela pregação luterana.
A motivação dos príncipes nada tinha de religiosa, mas política, principalmente tratando-se de Filipe
de Hesse: “Com o desposamento da causa evangélica por Filipe,” diz Theodore Kolde, “um elemento
político [rectius, um novo elemento político] entrou no protestantismo nascente.” (Grisar: 316)
Lutero arrancou das mãos da Igreja o governo das almas e o entregou aos príncipes renascentistas.
Foi o trágico ressurgimento do cesarpapismo.
Contra essa vã tentativa de conspiração, a Escritura diz:
"Por que conspiram furiosamente as nações? Por que tramam os povos coisas vãs?
Erguem-se, juntos, os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra
seu Cristo. «Rebentemos seus grilhões, sacudamos seu jugo!» Aquele que habita no céu ri, o
Senhor se diverte à custa deles.." (Salmo II, 1-4)
26. Dieta de Augsburg: triunfo da nova religião?
Antes de qualquer coisa, foram lidas três confissões em Augsburg, pois o protestantismo – em
1530 já estava irremediavelmente dividido!
Além da Confissão de Augsburg, de Melanchthon, Zwingli leu a sua Confissão zwingliana, em
nome dos suíços; e Bucer apresentou a Confissão tetrapolitana, que resumia os pontos doutrinários das
cidades alemães de Strasburgo, Constança, Lindau e Memmingen. (Llorca: 685-686)
Curiosamente o filme não mostra essa divisão...
Melhor mostrar todos protestantes amiguinhos.
E mesmo com relação à Confissão de Augsburg não havia consenso entre os protestantes
luteranos.
Tal confissão marcou a guinada do luteranismo em direção ao melanchthonismo, se assim o
podemos chamar. O fiel discípulo de Lutero, Filipe Melanchthon, assumiu um papel decisivo na redação
dessa profissão de fé, afastando-se um tanto das doutrinas luteranas, e buscando aproximar-se da doutrina
Católica, para conseguir a aprovação da confissão.
Lutero não gostou. Mas como estava em Cobourg, pouco podia fazer. Era ceder para não perder.
Teve que se resignar com a confissão meio protestante, meio católica, que reconhece já as boas obras, não
ataca o Papa como sendo o Anticristo, e nem cita a predestinação, tão cara a Lutero. (Grisar: 376)
Daí ser completamente falso o encontro jubiloso de Lutero e Melanchthon.
Lutero tolerou a diplomacia de Melanchthon. Assim como tolerava todos os aliados políticos e
religiosos. Porém, quando eles se voltavam contra o pseudo-reformador, este mostrava todo o ódio
represado: quando morrem Zwingli e Oecolampadius, pseudo-reformadores da Suíça, Lutero os chama de
“blasfemos”, “condenados” e “hereges”, e que teriam atraído sobre si a ira divina. (Grisar: 410)
Zwingli, o mesmo que - por meio de Filipe de Hesse - tivera encontros com Lutero para unificar as
confissões protestantes!
Por conta disso, os suíços também irão se separar do papa de Wittemberg, denunciando sua tirania
e sua vulgaridade. Contra eles Lutero se voltará violentamente como “hereges”. (Grisar: 419-420)
Ódio, divisões, eis o legado da Reforma de Martim Lutero
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Excessos luteranos após a dieta de Augsburg
Os autores da película Lutero foram sábios em terminar o filme em Augsburg. É no final da vida que
Lutero vai tornar a tarefa dos seus biógrafos cada vez mais complicada.
Veja-se, por exemplo, o anti-semitismo do rebelde: no começo da revolta, Lutero sonhou com a
conversão dos judeus para sua causa. A idéia era sedutora, pois a aceitação do Evangelho pelos judeus
seria um selo de confirmação de sua missão divina. Como nada conseguiu, virou-se mais tarde contra eles
violentamente: “seu ódio do Judaísmo posteriormente induziu-o a lançar um ataque nunca visto contra eles.”
(Grisar: 262)
E voltou-se violentamente mesmo contra Moisés: “Quanto a Moisés, não pode ouvir falar dele.
Moisés é para ele um inimigo pessoal, inimigo a seu modo. “Não aceitamos Moisés; ele só é bom para os
judeus. Não nos foi enviado por Deus” (Propôs de table, n. 356). Lutero dirá ainda: “se te falam de Moisés
para te constranger a aceitar-lhe os mandamentos, responde-lhes atrevidamente: - Vai falar de teu Moisés
aos judeus! Não sou judeu, deixa-me em paz!” (Brentano: 151)
Também, sem justificativa e virulento, tratava assim o Profeta que libertou o povo judeu da
escravidão: “herege excomungado, precito, pior que o papa e o diabo.” (sic!) (Franca, IRC: 258)
E seu ódio não conhecia limites nem meios. Mesmo nos sermões atacava com violência os judeus:
“O grande reformador(sic) pronunciou seu último sermão, domingo, 14 de fevereiro de 1546, na igreja de
Eisleben; ainda gritos de ódio e de proscrição, desta vez dirigidos contra os judeus, dos quais o orador
reclama a expulsão dos domínios comunais. É verdade que, tendo sido atacado de nova opressão no
peito, seguido de vertigens, Lutero estava convencido, como escreve a Catarina de Bora, de que os judeus
da região, em conivência com o diabo, tinham feito desencadear um vento hibernal para gelar-lhe o
cérebro.(sic)” (Brentano: 218)
Grisar relata o mesmo fato no sermão de 1546: “Soberanos (...) não deveis tolerar, mas expulsálos.” (Grisar: 543; também em 569)
Nem a prática da usura – alegada queixa contra os judeus – poderia justificar tais palavras num
libertador da humanidade...
É por isso que o filme se encerra abruptamente em 1530...
Mas há mais... Muito contra o pensamento comum atual, o tolerante Lutero manda expulsar os
judeus - através do poder civil – e é o rei católico que os recebe: “Com a sanção de Lutero, John Frederick
expulsa os judeus do eleitorado da Saxônia em 1536, enquanto o Rei Fernando garante a eles asilo em
seus territórios.” (Grisar: 542)
Lutero escreveu ainda a Epístola contra os Sabatarianos em 1538, contra os judeus, que
introduziram a prática de guardar o Sábado em algumas localidades. Escreveu em 1542 Dos Judeus e
suas Mentiras, que é parte de “(...) um violento ataque, destinado a aniquilar o hostil Povo Judeu”. Em
seguida publicou O Shem Hamphoras e a Geração de Cristo, que “(...) transborda com ataques e é
saturado com vulgaridades. Shem Hamphoras (ou “nome peculiar”), segundo Lutero, era uma fórmula
cabalística dos judeus, supostamente sendo adornada de grande poder, por meio da qual Jesus alegou ter
operado seus milagres.(sic)”. Em 1543, outro delírio: As últimas palavras de Davi: “Um ardente zelo pela
Cristandade ofendida reflete-se nessas produções, as quais carregam a evidência de uma estrutura mental
agitada.” (Grisar: 543)
E por mais constrangedor que possa soar hoje, Lutero exaltava a Alemanha em expressões
aterradoras: “Também o que prevalece em Lutero é a alma e o pensamento alemães. (...) alguns cidadãos
da cidade (Metz), convertidos às novas doutrinas, quiseram entrar na liga de Smalkalde. O landgrave de
Hesse opinava que era preciso admiti-los; mas Lutero opôs-se: “Ele não tinha confiança nesses cavalheiros
de Metz que usavam nomes franceses e eram de origem francesa. (...) Para ele também, o povo alemão é
o povo eleito; o povo alemão domina todos os outros – Deutschland über alles. “A Alemanha, diz ele,
foi sempre o melhor país, a melhor nação.” (Propos de table, n. 904). (...) Seu Manifesto à nobreza
cristã de nacionalidade alemã, escreve Lucien Febvre, “soa como um grito de união dos germânicos.”
“Lembrai-vos de que sois germânicos!” não cessa ele de gritar aos seus queridos alemães. Ao que Hitler
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responderá em nossos dias como estrondoso eco. Às massas que o seguem, ele se dirige como novo
profeta alemão. Em sua Admoestação aos seus queridos alemães (...): “Eu sou, diz-lhes, o profeta dos
alemães. É para vós, alemães, que procuro a salvação, a santidade... Sou vosso Apóstolo.” (Propos de
table, n. 678). Quer fundar uma Igreja alemã (Köstlin Kawerau, I, 552).” (Brentano: 172-173)
Talvez somente o monstro Hitler tenha conseguido equiparar-se ao monge rebelde, em se tratando
de nacionalismo alemão exacerbado.
Também é interessante notar que:“Hitler, que é católico (sic), mandou considerar festa nacional na
Alemanha a data de 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano revoltado afixou nas portas da
igreja do castelo de Wittemberg as famosas noventa e cinco proposições (...)” (Brentano: 174)
É digno de menção também o notório ódio de Lutero ao povo.
Algumas passagens já foram citadas anteriormente.
Num momento em família, Lutero confidenciava: “Depois de sentar o filhinho nos joelhos: “Grande
benção de Deus, dizia, contemplando o filho; esses brutos camponeses não são dignos disso, não lhes
deviam nascer senão porcos.” (Propos de table, ns. 978 e 2454).” (Brentano: 131)
E ainda:
“Quando um “traqueador” (furtz lecher) quer governar, só pode resultar mal; que os camponeses
triturem seus queijos, tratem das vacas e cozinhem, eis sua tarefa. (Propos de table, n. 1606)” (Brentano:
131)
Grisar descreve o fenômeno em termos mais abrangentes: “No início da guerra dos camponeses ele
[Lutero] fala e escreve furiosamente contra os camponeses e a massa, e continua a fazê-lo até o final de
sua vida. (...) Em seus discursos ele freqüentemente sustenta-se em um verdadeiro ódio contra a massa,
chamando-a “mestre todos” (Master Omnes), “monstro de várias cabeças,” etc. Como disse um autor
protestante, Feuchtwanger, não se separa Lutero facilmente das idéias político-sociais de Maquiavel, que
aconselha soberanos a manter o laço curto com as massas.” (Grisar: 560)
Daí não surpreende que Lutero chegasse a pedir o retorno da escravidão: “Gradualmente ele clama
por autoridade absoluta. (...) “Cristo não queria abolir a escravidão,”diz [Lutero] em outra passagem sobre
a condição oprimida dos camponeses, cuja sorte piorava constantemente. “O que importa a Ele como os
senhores ou príncipes governam [nas coisas temporais]?” Em seus sermões sobre o primeiro livro de
Moisés, ele de fato representa a servidão como um estado relativamente desejável. “Se a sociedade é para
durar,... será necessário restabelecê-la [a escravidão]” (Grisar: 560)
E, de fato, essa idéia é coerente com a doutrina exposta por Lutero em A Liberdade do Cristão,
onde ele advoga que o cristão é totalmente livre em seu interior, enquanto inteiramente servil para o mundo
externo, na sociedade. (Grisar: 166)
infeliz.

Com tantos ódios e rancores, não surpreende que Lutero fosse se tornando cada dia mais amargo e

Note-se, por exemplo, sua melancolia ao ver a Alemanha destruída por suas doutrinas: “Lutero se
aproxima dos sessenta anos; seu humor tornou-se sombrio, estado de alma que sua correspondência
reflete. Toda a alegria, a jovialidade, seu humor (...) desapareceram. (...) sobretudo sofre pelo estado e
quem se encontra o país, a Alemanha, a sociedade onde vive. Tinha ingenuamente (sic) imaginado que já
que o mundo estava agora, graças a ele (...) de posse das verdades celestes (...) o mundo ia entrar numa
era de felicidade, de concórdia, de ventura, de bondade, de fraternidade e de amor. Contrariamente: “ A
Alemanha acabou-se, escreve nesse ano de 1542, não será nunca mais o que foi outrora. Também,
como estou cansado! Demos de ombro! Aconteça o que for possível!” “A igreja é espoliada, despojada,
escreve mais longe (sic), não há mais caridade; mas rouba-se, pilha-se. Em tempos idos, reis e
príncipes faziam dádivas generosas às igrejas, ajudavam-nas; atualmente eles as saqueiam... Mesmo
aqueles que se dizem evangélicos atraem para nós a cólera de Deus por sua rapina, pelos roubos
sacrílegos.” (Brentano: 211-212)
Esquecia Lutero que as rapinas e os príncipes avarentos eram o produto de sua pregação...
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E continua Brentano: “As abadias são atacadas, tomadas de assalto, saqueadas sob a melodia dos
cânticos, à sombra dos estandartes onde se lê a divisa evangélica: “A palavra de Deus perdura”. Altares,
quadros, órgãos e objetos do culto são quebrados, calcados aos pés, os cálices, ostensórios, ornamentos
bordados a ouro, são roubados, as hóstias profanadas, os edifícios religiosos saqueados, a menos que eles
não sejam convertidos em cavalariças.(...)” (Brentano: 212)
Desolado pela desgraça que provocou, Lutero escreve em 1544: “Vejo em todo o mundo uma
cupidez incompreensível, o que prova que o derradeiro dia está próximo. Parece que o mundo, em sua
extrema velhice, cai em delírio como acontece aos moribundos.” E sobre Wittemberg, berço de sua revolta:
“Falta de boa fé, malícia, na nobreza, na corte, no seio do magistrado; ao que se vem juntar na cidade e no
campo o desprezo da palavra de Deus e uma negra ingratidão.” (Brentano: 213)
Nas palavras de Lutero, “Wittemberg tornara-se uma “Sodoma”” (Brentano: 214)
Depois da tempestade, Lutero só vislumbrava destruição, e não bonança:
“O Evangelho hoje em dia encontra aderentes que se persuadem não ser ele senão uma doutrina
que serve para encher o ventre e dar larga a todos os caprichos.” (Franca, IRC: 197)
E falando a Melanchthon:
“Com zelo e amor abraçam o Evangelho porque nele vêm um atalho para a licença que sacode
todos os jugos.” (Franca, IRC: 197)
Lutero escreveu amavelmente ao Duque George da Saxônia em 1525, ainda com esperança de
trazê-lo à sua causa. Em excelente resposta, o Duque nos dá uma idéia da ordem moral vigente em
Wittemberg nessa época: “O Duque mostra que Lutero estabeleceu lá (Wittemberg) um asilo, uma fortaleza
para apóstatas, incluindo aqueles pertencentes a seu território. Todos os monges e freiras “que espoliam
nossas igrejas e mosteiros,” ele diz, “encontram refúgio com você”. A aflição e miséria das freiras fugitivas
é evidente. “Onde houve tantos monges e freiras fugitivas como agora em Wittemberg? Quando as
esposas foram tiradas de seus maridos e dadas a outros, como agora é o caso, sob o seu evangelho?
Quando o adultério foi mais comum do que quando você escreveu: quando uma esposa não pode
tornar-se mãe por seu marido, ela deve ir a outro e engravidar, cujo filho o marido é obrigado a
criar?” Parece não ter havido resposta de Lutero... (Grisar: 288)
Vimos também que a situação não era melhor em Erfurt (Grisar: 306)
E podemos acrescentar à lista Strasburgo, na confissão de Bucer: “Entre nós em Strasburgo mal há
igrejas, não há reconhecimento da Palavra de Deus, nem freqüência aos Sacramentos.” (Grisar: 321)
Enfim, em toda Alemanha luterana grassava a corrupção: “Em toda parte as congregações
apresentam um quadro deplorável, dado que os camponeses nem aprendem, nem rezam, nem fazem
qualquer coisa que não seja abusar de sua liberdade; eles nem confessam, nem comungam, como se
estivessem completamente afastados da religião.” A situação foi constatada pelos observadores
protestantes, que então darão o motivo esperado pelos príncipes para intervir definitivamente na religião, e
impor a igreja nacional (Grisar: 331)
Lutero, desiludido e cansado, vendo seu evangelho produzir só destruição e corrupção, foi
tornando-se cada vez mais afastado da realidade. A profecia de Jeremias sobre Gog e Magog significava
para ele a destruição da Alemanha pelos turcos, num delírio escatológico que se tornou recorrente. (Grisar:
381)
O mesmo Melanchthon que no filme aparece jubiloso em Augsburg com o triunfo da reforma, parece
ter aconselhado a mãe perto da morte a permanecer Católica: “A nova religião parece mais aceitável, mas a
antiga é mais segura” Mesmo os protestantes admitem que essa frase não é improvável, embora não
tenha sido demonstrada sua veracidade. (Grisar: 464)
Se o fundador do protestantismo sofria as conseqüências do seu desastre, que dizer daqueles que
o seguiam, e que propagaram suas doutrinas: “Melancolia pode ser quase considerada como a principal
doença da época da Reforma” (Grisar: 467)
Entre os que sofreram desse mal, citam-se “Jerome Baumgartner de Nuremberg, Luke Osiander, e
Zachary Rivander fala de pessoas saudáveis por toda parte sofrendo de medo, falta de consolação, e
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tensão mental; que o número de suicídios aumentou de modo assustador de maneira a deixar
qualquer um de cabelo em pé; e que eles acreditavam ser isso um sinal anunciando a proximidade do fim
do mundo. “(Grisar: 467)
Ao ver os péssimos frutos da Reforma, mesmo luteranos convictos como Justus Jonas e Spalatin
sucumbiram à melancolia: “Em conseqüência de “tentações espirituais” (G. Kawerau) que sofreu depois das
Guerras de Schmalkalde, Jonas desenvolveu uma desordem mental grave similar à morbus
melancholicus de Spalatin. Diz-se que sua morte (1555) foi mais alegre que sua vida.” (Grisar: 467)
Podemos acrescentar à lista de melancólicos Jerome Weller, que Lutero aconselhava a pecar para
combater a tentação (sic); Nicholas Hausmann, Simon Musaeus, Nicholas Selnecker (o editor dos
Propos de Tables), Wolfgang Capito (o arauto de Strasburg) e Joachim Camerarius (amigo íntimo de
Melanchthon). Todos sofreram da “melancolia religiosa crônica”. (Grisar: 467)
Mathesius confessou que a visão de uma faca o instigava ao suicídio; George Besler de fato levou
a tentação ao seu termo. (Grisar: 468)
Uma literatura peculiar, com conselhos para combater a melancolia teve grande florescimento
nessa época tenebrosa da humanidade (Grisar: 468)
E o mais incrível: Lutero não acreditava em sua própria doutrina, como confessou em várias
ocasiões! “Antonius Musa, pastor de Rochlitz, confidenciou a Lutero que estava deprimido porque não
podia acreditar nas coisas que ensinara a outros. Daí Lutero respondeu conforme (o relato de)
Mathesius: “Louvor e graças a Deus que isso também ocorra a outros. Eu pensei que isso só era
verdadeiro no meu caso.” (Grisar: 468)
Em vez de reconhecer a desgraça que havia produzido, Lutero dizia que tais comportamentos se
deviam à fraqueza humana, que não estava preparada para receber a Palavra (sic!). E que aqueles
acontecimentos sinalizavam o fim do mundo. Ele mesmo marcou o final dos tempos mais de uma vez
(Grisar: 493)
Já que a humanidade não podia compreender sua doutrina, então era melhor que Deus destruísse
tudo! No final da vida Lutero se tornará amargo e verá o fim do mundo como única solução para o desastre
de sua pregação.
Hitler não pensará diferente, quando após ter entregado a mesma Alemanha aos algozes, culpará
os alemães por não terem correspondido à sua missão divina, merecendo então ser castigados com a
destruição total.
Em carta a Amsdorf, falsamente sagrado “bispo” luterano, Lutero confessava: “Toda Alemanha (...)
apresenta uma terrível cena de desmoralização e decadência”. E em outra ocasião, encontrando a solução
para tão grande ruína: “É responsabilidade de Cristo ver isto (...) pois Ele mesmo por Sua Palavra chamou
tanto mal e tão grande ódio por parte do demônio.” (Grisar: 535)
Ou seja: a culpa da destruição luterana era de Cristo!
Ë bem difícil que tenha nascido blasfemador maior que Lutero!
Por isso diz a Escritura sabiamente: “Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no
Reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.” (Mt 7,21)
E se Lutero não era amigo do povo, também não pode ser chamado propriamente de libertador,
como sugere continuamente o filme.
Vários episódios mostram como a reforma foi imposta à força, pelos nobres, como na cidade de
Eilenburg, já em 1522, a partir de sua idéia mestra: “É obrigação do soberano, como governador e irmão
Cristão, expulsar os lobos e ser solícito para com o bem estar do seu povo.” (Grisar: 228)
Como já foi citado, na primeira parte de A Liberdade do Cristão, Lutero afirma que o Cristão, em
virtude da fé é “senhor livre em todas as coisas e não sujeito a ninguém.” Na segunda parte do livro, afirma
que “o Cristão é o servo em tudo e sujeito a todos.” (Grisar: 166) Não poucos autores protestantes
criticaram essa obra, em vista de seu caráter milenarista (Grisar: 168)
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Contra os concorrentes, Lutero também dispensava o tradicional desprezo e orgulho. Valentine
Ickelsamer, que disputou com Lutero, qualificou-o de novo papa, por causa da intolerância e da falta de
critério com que produzia seus dogmas (Grisar: 255)
Lutero soube cativar os príncipes fazendo-os espelharem-se nos patriarcas do Antigo Testamento,
que guiavam todos os assuntos em seu território, fossem espirituais ou seculares. Lutero também apelava à
consciência dos príncipes, para que trabalhassem diligentemente pela causa do evangelho, o dele, é claro.
E curiosamente, após ter feito progredir a reforma em algumas cidades, intima os príncipes a acabarem com
a diversidade de cultos, que poderiam criar problemas em seus domínios, levando à desordem e ao caos.
Evidentemente o culto a ser mantido deveria ser o luterano: “Apenas um tipo de doutrina pode ser pregado
em cada lugar”. O eleitor da Saxônia soube corresponder a seu apelo. (Grisar: 313)
O novo evangelho usou mais que palavras para triunfar: “A poderosa intervenção do governo
secular fornece a chave para solucionar o mistério do rápido progresso da Reforma.” (Grisar: 319)
Os mosteiros fiéis ao catolicismo que tentaram resistir foram arrasados pelos tiranos protestantes
(Grisar: 322)
Filipe Hesse assumiu o governo religioso de seu território como um bispo supremo, apesar de sua
conhecida falta de virtude. (Grisar: 328)
Em toda Alemanha os soberanos passavam a atuar como suprema autoridade religiosa, graças a
Lutero. (Grisar: 329)
Com o domínio dos príncipes, a Igreja passou a ser questão do Estado, e para garantir o culto
único, foram instituídos fiscais “visitadores”, que depois de visitar as paróquias reportavam às autoridades
abusos e desvios da orientação luterana. Contra os hereges, particularmente os anabatistas, Lutero
aprovou a pena capital, em várias ocasiões. (Grisar: 332-333)
Lutero asseverava que o poder civil deveria dar suporte à religião. Em carta a Spalatin em 1527,
dizia que “os fatos mostraram (...) que os homens desprezam o evangelho e insistem em serem
compelidos pela lei e pela espada.” “(...) as massas devem ser “conduzidas e dirigidas para a fé.” (Grisar:
473)
Em Wittemberg, “(...) aqueles que persistentemente negligenciaram o comparecimento ao sermão
eram ameaçados com “banimento e a lei”. A corte de Wittemberg também ordenou o “comparecimento
universal à igreja.” (Grisar: 474) Lutero ameaçou com a excomunhão a um pecador público – Von Metzsch
(Grisar: 474)
Eis o campeão da liberdade!
E por mais incrível que pareça, em seus sermões sobre S. Mateus, Lutero manifestava-se contra
seu próprio livre-exame: “Não é permitido a ninguém excogitar suas próprias idéias, formular sua
própria doutrina, permitir-se ser chamado Mestre e dominar ou censurar qualquer outra pessoa.” (Grisar:
501)
Para dar aulas na universidade de Wittemberg, era preciso fazer um juramento! - “Ordination
Oath” – precedido por um exame teológico. Lutero e outros assinaram a ordenação de um tal Heinrich
Bock, onde se lê que ele tinha garantido“pregar firme e fielmente a pura doutrina do evangelho confessada
por nossa Igreja.” (sic!) (Grisar: 501-502)
Melanchthon aprendeu bem a lição do mestre, e asseverava que “liberdade de crença” era “negada
a cada item”. Também elogiou a execução de muitos hereges, como Miguel Servet sob Calvino. E também
desejava ver a morte de Henrique VIII, por um “assassino corajoso” enviado por Deus. (Grisar: 503)
Quanto ao uso do poder civil, confessou Melanchthon: “Se a autoridade civil não interviesse, o
que seria de nossas prescrições? – leis platônicas.” (Brentano: 161)
Liberdade?
Apenas o tempo suficiente para usurpar a autoridade da Igreja Católica...
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Como Lutero não conseguiu atrair as multidões pela pregação da Palavra e nem afastar os
papistas, como supunha: “ Enganei-me miseravelmente, dirá depois; tive a dolorosa experiência (junho-julho
de 1532, Propos de table, no. 1682)”, foi obrigado a apelar ao poder civil para ver triunfar sua religião, como
bem se nota na restrição da pregação ao seus seguidores no eleitorado da Saxônia: “Batei-lhes como
blasfemos! grita agora, é vosso dever entregá-los a mestre Hans (M. João, sobrenome do carrasco). Nos
burgos o magistrado local deve evitar que os pregadores comentem o Evangelho senão conforme a
verdadeira doutrina (sic.), e não pelas interpretações à maneira romana, como se tem tolerado até aqui.”
(Brentano: 161-162)
E também, quando consultado sobre a Missa Católica, no resumo de Brentano: “Em toda a
extensão do império a missa horrível deve ser suprimida; não serão tolerados mais senão sacramentos
conforme as idéias de Cristo, isto é, em harmonia com as idéias de Martim Lutero; as universidades e
escolas devem ser reformadas no sentido evangélico; todos os bispados serão secularizados e
transformados em organizações leigas.” (Brentano: 162).
Evidentemente Lutero só pregava a liberdade fora dos territórios da reforma: “O que torna tudo isso
particularmente picante é que na mesma época em que Lutero dava ao eleitor de Saxe os conselhos que
acabamos de ler (restrição ao culto), dirigia-se ao duque Georges de Saxe, que permanecera fiel ao
catolicismo, para suplicar-lhe que deixasse pregar e praticar livremente em seus Estados a religião
protestante; (...)” (Brentano, 162)
E falando em tirania, quando Henrique VIII assassinou os dois homens que se opuseram a seu
cisma – São Tomás Morus e São João Fischer – foi aplaudido pelos libertadores de Wittemberg.
Lutero: “É permitido entregar-se à cólera quando se sabe que traidores, ladrões, assassinos são os
papas, seus cardeais e seus legados. Praza a Deus que vários reis da Inglaterra se empenhem em fazêlos desaparecer.”
E Melanchthon, o pacífico humanista: “Deixar cair a espada na cabeça dos ímpios, é obedecer à lei
de Deus.” (Brentano: 162; também Grisar: 415)
Os santos mártires Morus e Fischer se opuseram ao escandaloso divórcio e re-casamento do rei,
que arrastou a Inglaterra à desgraça. Seu sangue é precioso aos olhos de Deus: “Pretiosa in conspectu
Domini mors sanctorum eius” (Salmo 115)
E os relatos da tirania luterana não têm fim: “Naturalmente o papa de Wittemberg restabeleceu a
excomunhão. Proceder-se-á contra o ímpio, publicamente, diante da comunidade. Quanto aos obstinados,
diz Lutero, “que vão para o diabo”. Depois de mortos serão jogados no monturo. Os despojos daquele que
se abstiver da comunhão serão tratados como os de um cão. A força das leis deve sustentar a Igreja,
pois os homens menosprezam naturalmente o Evangelho. Por essa palavra, usada geralmente, Lutero
denomina sua própria doutrina. O ser humano gosta de ser constrangido à verdade pelo gládio.
Aqueles mesmos que não tem fé devem ser obrigados a assistir aos sermões. Monges, curas e todos os
tonsurados devem ser degolados. “Eu mesmo me ocuparei da missão; bando de patifes, que não são
bons senão para desaparecer.” (Brentano: 162-163)
Citemos ainda, sobre a censura e a perseguição aos dissidentes: “Na Universidade de Wittemberg,
os mestres, os doutores, ensinarão a doutrina luterana revelada por Deus, e os tribunais lhes prestarão
concurso. Lutero escreve aos burgueses de Meissen que se desviaram de seu ensinamento, para que
façam o quanto antes confissão pública (...) Não suportava (Lutero) sequer que juristas e membros da
faculdade de Direito (...) exprimissem livremente opinião sobre questões de ordem relativamente secundária
(...) Lutero chegou a instituir “visitadores” (...) inquisidores que penetravam nas famílias a fim de se
informar se tudo se passava conforme suas prescrições.” (Brentano, 163)
E a tolerância religiosa, tão ventilada entre os reformados: “Numa carta ao duque Alberto da Prússia
(...) Lutero se espanta de que a doutrina zwingliana seja ainda tolerada em seus Estados. Contra os
sacramentários de Zwingli, os de Munzer, de Carlstadt, contra os antinomistas, os anabatistas e tantos
outros independentes oriundos de sua propaganda, o pontífice de Wittemberg não cessa de se dirigir à
autoridade secular (...) em apelos urgentes para que tais “hereges” sejam impedidos de espalhar suas
idéias e fazer-lhes propaganda.” (Brentano, 163)
Na mesma linha, contra a pregação aberta e contra o livre-exame inventado por ele: “Lutero obrigou
o eleitor de Saxe a construir uma prisão especialmente destinada aos pastores e pregadores, cuja
conduta ou palestras fossem por ele julgadas dignas de censuras. Ele próprio fala de um certo João
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Sturm “que se obstinara em crer que Cristo não morrera senão para exemplo.” Foi conduzido a
Schwrinitz e encarcerado na torre, onde morreu.” (Brentano: 164)
E Lutero também tinha sua inquisição: “Em fins de 1529, em Reinhardsbrunn, seis “hereges” por
acusação luterana foram entregues a esse M. Hans a quem o reformador formulava tão rude apelo. Suas
cabeças tombaram em 18 de janeiro de 1530.” (Brentano: 164)
É claro que as queixas começaram a surgir. Os anabatistas exclamavam: “há dois falsos profetas,
o Papa e Lutero, mas dos dois Lutero é o pior” (Grisar: 417)
E mesmo Melanchthon – o fiel secretário! – fazia coro às queixas contra Lutero, em carta a
Camerário: “Vivo na escravidão, como no antro de Ciclope.” (Bossuet: T. 1, L. V, 254)
próprio.

Lutero se voltou contra seus próprios aliados. E sua doutrina diabólica se voltou mesmo contra ele

Essa situação é já antecipada pelo salmista: "Eis que o mau está em dores de parto, concebe a
malícia e dá à luz a mentira. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Sua
malícia recairá em sua própria cabeça, e sua violência se voltará contra a sua fronte." (Salmo VII, 1517)
Lutero odiava a razão, porque ele era um gnóstico. Em seu último sermão em Wittemberg, não
cessa de maldizê-la: “A razão é a prostituta, sustentáculo do diabo, uma prostituta perversa, má, roída de
sarna e de lepra, feia de rosto (sic), joguemos-lhe imundícies na face para torná-la mais feia ainda.”
(Brentano: 217)
Como Melanchthon insistia em querer sistematizar a doutrina luterana e colocá-la em bases
aristotélicas, Lutero mostra também todo seu ódio e desprezo pela filosofia: “Eu devo cortar a cabeça da
filosofia, e que Deus me ajude a fazê-lo; pois assim deve ser.” (Grisar: 462)
Lutero também se mostrou contra a ciência: “Lutero manifestou-se, várias vezes, sobre a concepção
que formulara do mundo. Ela é justa e concreta. A terra é seu centro (...) Acima da Terra, uma abóboda
imensa (...) a abóboda azul (...) é firme, sólida; e por cima, se estende o céu. O inferno fica no centro da
terra, sob nossos pés (sic.). O abade Copérnico surgiu, pretendendo que a terra girasse em torno do Sol.
Lutero deu de ombros. Lê-se na Bíblia que Josué deteve o Sol; não foi a Terra que ele deteve. Copérnico
é um tolo.” (Brentano: 145)
Mostrar Lutero tal qual era em sua época pode ser um choque para muitos.
Mas é a única maneira honesta de mostrá-lo, e – com relação ao filme – desmascará-lo.
Como dizia São Francisco de Sales, retomando São Jerônimo: "Reduzir a heresia à sua origem é
refutá-la" (São Jerônimo, Ad. Lucif. 28; apud Sales: 207)

Falsa doutrina luterana
Embora a moral luterana fosse escandalosa, esse não era o seu pior aspecto. Os excessos e
contradições de Lutero não eram senão conseqüência de sua péssima doutrina.
O final da Idade Média assistia ao embate entre os místicos e racionalistas em torno do problema
dos universais. É o que Umberto Eco retrata no célebre “O Nome da Rosa”.
Aprofundando as conseqüências em torno do realismo platônico, os místicos seguidores de Mestre
Eckhart defendiam as idéias divinas contra a matéria e a inteligência. (Fedeli: 123)
Os místicos seguidores de Eckhart eram, portanto gnósticos:
“Para a Gnose, a matéria é considerada má por ser a causa da individuação e da limitação no
homem. A razão enganaria o homem, pois, por meio dela, o homem compreende o mundo, construído como
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inteligível pelo demiurgo. E, compreendendo o mundo, o homem pensa que ele é bom. (...) Uma intuição
mística é que o libertaria dos laços da lógica e do silogismo.” (Fedeli, PG)
Defendendo o nominalismo, os racionalistas discípulos de Guilherme de Ockham promoviam o
individualismo e o materialismo mais radical. (Fedeli: 124) Eram assim panteístas:
“O Panteísmo é, pois, racionalista, cientificista, evolucionista e determinista. Nele encontramos um
naturalismo total. Ao negar a distinção entre Deus e o mundo, ele recusa radicalmente a ordem
sobrenatural. Ele prescinde da graça, de sacramentos ou de um Redentor, pois o Homem seria capaz de
realizar sua própria redenção. (...)” (Fedeli, PG)
Ambos hereges foram condenados pelo Papa João XXII. (Fedeli, Jf)
Sabemos que as revoluções ocorrem quando essas duas correntes antagônicas são unidas de
alguma forma, o que produz um curto-circuito violento e que inverte a ordem social então vigente.
Mas quem as poderia unir?
Lutero estudou com os Irmãos da Vida Comum em Magdeburg. Esse estranho grupo, que remonta
ao Mestre Eckhart, e propunha uma nova forma de devoção, uma "devotio moderna", que segundo Grisar
era “uma nova concepção de piedade monástica mais em conformidade com os requisitos da época, de
acordo com a qual, além das orações e mendicância, uma ativa e oportuna eficácia seria cultivada em favor
da humanidade.” (“a new conception of monastic piety more in conformity with the requirements of the age,
according to which, in addition to prayers and begging, an active and timely efficacy was to be cultivated in
behalf of mankind.”) (Grisar: 12)
Uma coincidência curiosa: Eckhart fora superior no convento dominicano de Erfurt, e depois geral
na Saxônia. Exatamente onde Lutero surgiu, e onde mais o luteranismo irá se espalhar.
Lutero também aprendeu Nominalismo na Universidade de Erfurt. Esse sistema filosófico era o
chamado “via moderna”, em oposição ao sistema Aristotélico-tomista. (Grisar: 24)
A universidade de Erfurt era mesmo um centro de difusão do nominalismo, e que havia herdado o
prestígio perdido pela Universidade de Praga, depois que esta foi atingida pela condenação de Huss.
Lutero conhecia ambas correntes.
Lutero será o homem que unirá as duas correntes antagônicas.
E se a junção dos opostos produz a faísca revolucionária, produz também a separação violenta
desses movimentos no momento seguinte.
É o que ocorreu entre o místico Lutero e o racionalista Erasmo: unidos na eclosão da Reforma, irão
se separar definitivamente em 1525, no calor da polêmica sobre a liberdade do arbítrio humano.
Que Lutero era inclinado à mística, não há dúvida. Além da devotio moderna, ele foi influenciado
pelo misticismo pessimista alemão, expresso pelo dominicano John Tauler e pela Theologia Deutsch.
Tauler, ainda que tivesse uma doutrina ortodoxa segundo Grisar, defendia um quase quietismo,
onde a “calma interior na qual as operações de Deus devem ser recebidas, e as trevas que preenche a alma
das pessoas piedosas, de quem ele fala consoladamente.” Essa ênfase na passividade interior irá
repercutir na alma atribulada de Lutero como solução para suas aflições. O rebelde alemão irá entender
passividade como auto-aniquilação, e treva como desespero. (Grisar: 59)
A Theologia Deutsch era um manuscrito anônimo do século XIV e que produziu vivas impressões
no jovem monge, que o editou. O livro era obscuro e exaltava uma visão de que Deus dominava
exclusivamente a alma que sofria por Ele. (Grisar: 60)
Grisar comenta que é interessante que uma obra mística tenha sido a primeira publicação de Lutero
(Grisar: 60)
Embebido de misticismo, Lutero o manifestará juntamente com seu gnosticismo, como vimos na
questão da predestinação:
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"Ele [Lutero] recorre a um misterioso Deus escondido, (...) A afirmação do Apocalipse de que Deus
quer a salvação de todos os homens, se aplica ao Deus revelatus no Evangelho de Cristo; mas há também
um Deus escondido, um Deus absconditus, cujos decretos podem ser bem diferentes." (Grisar: 302)
E ainda em suas elucubrações diabólicas:
“(...) então não se sabe mais quem é Deus, e quem é o diabo. Chega-se a inquirir se o diabo não
será Deus”. (Brentano: 98)
Mas até meados do século XX os biógrafos e historiadores só conheciam a doutrina de Lutero
indiretamente, através das conseqüências absurdas a que ele chegava com seus sola gratia, sola fide e
sola scriptura, amparado no absurdo servo-arbítrio, conseqüência da suposta corrupção absoluta da
natureza humana decaída pelo pecado original.
Em meados da década de 60, época emblemática do século XX, uma publicação abalará os
alicerces da biografia luterana, e colocará em xeque o processo secular de reabilitação de Lutero.
O autor dessa publicação?
O Padre alemão Theobald Beer.

Padre Theobald Beer e o maniqueísmo de Lutero
“Lutero? Delírio Maniqueísta”
Felipe Melanchthon
Um elemento novo acrescentou contornos dramáticos à análise da doutrina luterana: o estudo do
padre alemão Theobald Beer sobre fontes originais – e até então desconhecidas – de Lutero, publicadas em
meados da década de 60 sob o título Der Fröhliche Wechsel und Streit.
As fontes são “anotações autógrafas de Lutero, escritas entre 1509 e 1516 às margens de obras de
Agostinho, Pedro Lombardo e outros, e as “Disputas” do período 1535-1545.” (Beer: 54)
O Padre mostrou que Lutero era desde o começo da revolta um gnóstico e maniqueísta,
portanto radicalmente contra Santo Agostinho! E mostrou também um Lutero extremamente influenciado
pela obra do pseudo-Hermes Trismegisto, o Livro dos 24 Filósofos, traduzido pela Academia Platônica de
Florença.
Para o maniqueísmo, combatido por Santo Agostinho - que pertencera à seita antes da conversão existem duas divindades em luta, uma boa e outra má. São dois princípios opostos e complementares em
luta constante, sendo que o mundo refletiria esse dualismo em todas as coisas.
Lutero exprimia-se continuamente de maneira dualista, ora opondo, ora confundindo Cristo e Deus,
Deus e o diabo, e mesmo a dupla natureza de Cristo: “deve-se conceder uma hora de divindade do diabo
e eu devo atribuir a diabolicidade a Deus” dizia o rebelde alemão! (Beer: 55)
Também, segundo Lutero,
“Cristo não tomou sobre si só uma condição humana geral, mas submeteu-se ao diabo e
concorda com o diabo de alguma forma. Ele não assumiu só as culpas, como afirma a fé católica, mas
também a disposição ao pecado.” (Beer: 55)
Agora ficam claras as frases blasfemas de Lutero contra Cristo: na cristologia luterana Nosso
Senhor de fato tinha de pecar; para que Cristo pagasse o pecado deveria cometer todos os pecados! Eis a
reforma que dizia reconduzir a Igreja à pureza primitiva!
Dado que Cristo é uma dualidade para Lutero, Ele não pode ser a terceira pessoa da Santíssima
Trindade, que encarnando tornou-se uma só pessoa:
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“Cristo não pode ser “pessoa”, deve ser um “compositum”, pois nele devem coexistir a divindade
e a maldição, ou seja, a diabolicidade.” (Beer: 55)
O Padre Beer mostra como essa visão é absurda e condenada desde o Concílio de Éfeso. O
próprio Melanchthon irá rejeitar essa e outras proposições escandalosas de Lutero, acusando-o no final da
vida de delírio maniqueísta.
Lutero dirá, escandalosamente, baseado nesse seu maniqueísmo, que Cristo “(...) É rocha, pedra
angular”. Mas acrescenta: pedra significa peccatum, “ita Christus vere est peccatum” (Assim Cristo é
verdadeiramente pecado). Não se trata de uma “pessoa”, mas de duas funções, cuja primeira é protegernos da ira divina e a segunda é dar-nos um exemplo.” (Beer: 56)
Para exemplificar a influência do hermetismo, o Padre Beer mostra que Lutero acreditava que a
natureza humana de Cristo era apenas um acidente, assim como o branco está na parede! A substância
se referiria apenas à Sua divindade:
“[Cristo] Fala como substância e acidente: a substância é a divindade e o acidente é a humanidade.
Muito bem, nesse ponto o modo de pensar e de falar de Lutero vem da tese VI do Pseudo-Hermes: “Deus
est cuius comparatione substantia est accidens, accidens nihil” (Deus é aquilo em relação ao qual a
substância é acidente e o acidente é nada). Uma coisa é certa: as suas concepções da Trindade e da
divindade e humanidade de Cristo não são as afirmações da Igreja, expressas em todos os Concílios. O
próprio Melanchthon se recusou não só a divulgar essas idéias mas até defendeu os decretos conciliares.”
Conclui então Padre Beer que em Lutero não há nada de cristianismo, pois ele rejeitou toda a
doutrina cristã sobre Cristo e sobre a Trindade.
Lutero, numa das anotações recuperadas pelo Padre Beer, mostra-se também claramente em
oposição a Santo Agostinho, e em ponto fundamental:
“Lutero despreza Santo Agostinho. Nas Confissões, Agostinho ataca o dualismo dos maniqueus e
critica a sua concepção de duas divindades em luta. À margem desse trecho, Lutero comentou: “É falso. É
daqui que vêm todos os erros de Agostinho”. Portanto, ataca Agostinho onde ele se opõe aos
maniqueus. Por isso, Melanchthon o acusou de maniqueísmo depois da morte, porque em Lutero voltam os
dois deuses, os dois Cristos.(...)” (Beer: 58)
Para a grande maioria dos biógrafos luteranos, isso cai como uma bomba: a filiação de Lutero a
Agostinho é ponto de honra para os protestantes, que se recusam a ver quanta distância existe entre o
santo Bispo de Hipona e o herege de Wittemberg.
Com as anotações descobertas pelo Padre, é Lutero mesmo quem confessa seu antiagostinianismo!
Maniqueu que era, Lutero via dualismo em tudo. Além das naturezas opostas em Cristo, há
oposição entre Cristo e Deus. Padre Beer nos revela:
“Para Lutero (...) Deus é mau em si, é preciso atribuir a diabolicidade a Deus. São Paulo
escreveu que em Jesus Cristo “habita a plenitude da divindade”, e Lutero comentou: “é bom que tenhamos
um homem assim, porque Deus é em si mesmo mau e cruel.” (Beer: 59)
Eis o homem. Eis o herói popular. Eis o grande teólogo que só queria reformar a Igreja!
Pena que o livro do Padre Beer tenha sido sistematicamente rejeitado pelos patrocinadores do
ecumenismo utópico. Como conseqüência, não temos senão o original alemão (por enquanto, inacessível
pela dificuldade da língua...), e nenhum comentário a não ser a entrevista à 30 Giorni donde tiramos essas
citações.
As descobertas desse Padre liquidam o principal argumento dos reabilitadores do monge alemão: o
de que Lutero seria bom no começo, e que a culpa pela separação seria da Igreja Católica. É sobre
esse frágil argumento que cem anos de preparação culminaram numa biografia comum a católicos e
protestantes.
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A revelação de que Lutero era desde o princípio um gnóstico e um maniqueu liquida completamente
esse esforço diabólico, que trabalhou durante o último século para reabilitar o rebelde alemão e permitiu –
em última instância – que fosse possível fazer um filme como esse Lutero.
***
Apesar do boicote à obra de Beer, o que nos alenta é que um personagem extremamente influente
leu e aprovou o livro de Beer, expressando-se nestes termos em carta ao Padre:
“Considero o seu trabalho muito estimulante. A influência do neoplatonismo, da literatura pseudohermética e do gnosticismo, que o senhor demonstrou estar presente em Lutero, apresenta a sua polêmica
contra a filosofia grega e a Escolástica em uma luz inteiramente nova. Novo e importante é também o modo
como o senhor aprofundou a diferença até o ponto central da cristologia e da doutrina trinitária.”
O autor dessa carta hoje ocupa o trono de São Pedro.
Exatamente: o autor da carta é Bento XVI!
E Sua Santidade o Papa Bento XVI voltou a denunciar que há lobos...
Que Bento XVI denuncie esse grande lobo, hoje coberto com as peles dos cordeiros devorados
nesse último século de traições e de sua reabilitação vergonhosa.
Como pediu Sua Santidade, rezaremos para que não fuja dos lobos: Oremus pro Pontifice nostro
Benedicto. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in
animam inimicorum ejus. Amen
Pois sabemos que Deus não ignora a história:
"Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode fazer ainda o justo?
O Senhor habita em seu templo, o Senhor tem seu trono no céu.
Sua vista está atenta, seus olhares observam os filhos dos homens." (Salmo X, 3-4)
In Jesu et Mariae
Marcos Libório
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