
 

 

 
 

Você conhece mesmo a Reforma Protestante? 
 
No ano de comemoração dos 500 anos do movimento, Ultimato apresenta A Reforma – O 

que você precisa saber e por quê 
 
A Reforma Protestante mudou tudo – a cultura, as relações comerciais e, claro, a “religião”. 
A Reforma – O que você precisa saber e por quê vai direto ao ponto: a redescoberta do 
ensino dos apóstolos e o movimento que definiu o novo rumo da igreja protestante. 

A obra apresenta um quadro de todo o período e uma análise do papel dos cristãos na luta 
pela verdade. Não celebra um cisma, mas estabelece as verdades bíblicas e o que cabe a 
cada um de nós na passagem dessa verdade para as próximas gerações.  

Embora a noite de 31 de outubro de 1517, em Wittenberg, seja considerada popularmente 
como “o início da Reforma”, ela foi mais precisamente o início marcante de seu longo 
desfecho. Na primeira parte do livro, sobre a história e a importância do movimento, 
Michael Reeves oferece uma linha do tempo de todo o período.  
 
Na segunda parte da obra, em uma exortação sobre a responsabilidade de manter a fé 
apostólica e transmiti-la às próximas gerações, John Stott apresenta o que é a fé 
evangélica e por que ela é importante.  
 
A Reforma – O que você precisa saber e por quê também apresenta as 95 teses de Martim 
Lutero, uma reflexão sobre a oração de Jesus por unidade em sua Igreja, e um guia de 
estudos que pode ser usado individualmente ou em grupo. 
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Sobre os autores 
 
- John Stott é conhecido no mundo inteiro como teólogo, escritor e evangelista. É autor 
de mais de quarenta livros, incluindo A Missão Cristã no Mundo Moderno, A Bíblia Toda, o 
Ano Todo, Por Que Sou Cristão, Cristianismo Básico, Os Cristãos e os Desafios 
Contemporâneos, Para Entender a Bíblia, As Controvérsias de Jesus, Como Ser 
Cristão, Desafios da Liderança Cristã, Cristianismo Equilibrado, a série “A Bíblia Fala Hoje” 
e o campeão de vendas O Discípulo Radical. Stott foi pastor emérito da All Souls Church, 
em Londres, e fundador do London Institute for Contemporary Christianity. Foi indicado 
pela revista Time como uma das cem personalidades mais influentes do mundo. 
 
- Michael Reeves é teólogo e historiador, professor da Union School of Theology, no Reino 
Unido. Serviu como conselheiro teológico da Associação das Universidades e Colégios 
Cristãos no Reino Unido e como pastor associado na All Souls Church, Langham Place, em 
Londres. É autor de, entre outros, Deleitando-se na Trindade, A Chama Inextinguível – 
Descobrindo o cerne da Reforma, The Breeze of the Centuries, On Giants’ Shoulders e The 
Good God. 
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O que disseram: 

 
John Stott nos oferece uma excelente exposição sobre o legado dos reformadores e sobre 
o que significa, para nós, estar na mesma tradição apostólica. 

- Lindsay Brown 
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O livro em frases 
 
A compreensão clara da doutrina bíblica produz fundações sólidas e dá base para uma fé 
que confia na obra redentora de Jesus Cristo. 
*** 
O perdão não depende de quão certo o pecador está de seu arrependimento; o perdão 
vem simplesmente ao se receber a promessa de Deus. 
*** 
Se a justificação somente pela fé é o elemento essencial da Reforma, a autoridade suprema 
da Bíblia é seu meio.  
*** 
Sola Scriptura era uma chave indispensável para uma mudança profunda e saudável.  
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