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s anos 1517 e 1519 são comumente considerados de importância
decisiva para o desenvolvimento intelectual do frade agostiniano Martinho Lutero (1483-1546) e para a história da Reforma
protestante como um todo. O primeiro dos anos citados testemunhou a
aﬁxação das 95 teses sobre a indulgência por Lutero, em Wittenberg, e no
segundo ano mencionado ocorreu a disputa histórica com Johannes Eck,
em Leipzig. O historiador simplesmente ignora o ano intermediário, 1518,
como ano de pouca importância, como interlúdio entre esses dois eventos
cruciais, como vale que repousa entre duas montanhas. Em abril daquele
ano, porém, a convite do seu superior dentro da Ordem Agostiniana,1
Johannes von Staupitz, Lutero presidiu a disputa pública tradicional na
assembleia da Congregação Agostiniana em Heidelberg. No decorrer da
disputa de Heidelberg,2 uma nova expressão foi acrescentada ao vocabulário
da cristandade – a “teologia da cruz”.
Precisamos logo prestar atenção ao perigo de interpretar a expressão
“teologia da cruz” à luz de noções ocidentais modernas sobre a teologia como
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disciplina acadêmica proﬁssionalizada, que foca nas questões cognitivas
essenciais das ideias sobre Deus. Estudos recentes da Ordem Agostiniana
têm enfatizado seu compromisso com uma visão prática e afetiva da teologia
– uma Frömmigkeitstheologie, uma teologia pastoral, mais preocupada com
a promoção e sustentação de uma existência cristã autêntica3 do que com
um raciocínio conceitual puramente abstrato voltado para um público acadêmico. Egídio Romano († 1316), que contribuiu muito para a formação
do ethos da Ordem Agostiniana que ainda se cristalizava em seus primeiros
anos,4 argumentou que a teologia é fundamentalmente afetiva, em vez de
teórica ou prática.5 As principais obras dos teólogos inﬂuentes da Ordem
Agostiniana – como Hermann de Schildesche († cerca de 1357), Henri de
Friemar († cerca de 1355) e Jordan de Quedlinburg († 1380) – se mostram
pouco interessadas nos detalhes mais sutis da teologia da graça agostiniana,
focando mais em assuntos pastorais e espirituais, como a criação e sustentação
de uma vida na fé, a superação de dúvidas e diﬁculdades e a formação do ser
humano por meio da paixão de Cristo.6 Essa theologia não é uma doutrina
abstrata de Deus, mas uma teologia prática da vida cristã, moldada segundo a
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vida e morte de Cristo, que favorece a humildade, a fé e o amor ao próximo.
Ela é um meio fundamentalmente antiespeculativo, antiteórico de conceber
e moldar a vida cristã, que envolve a “centralização normativa” da vida na
cruz de Cristo.7 A theologia crucis de Lutero se posiciona ﬁrmemente dentro
dessa tradição, embora se estenda além dela.
Comecei a estudar as origens e o desenvolvimento da teologia reformadora de Lutero sob a direção do Prof. Gordon Rupp (1910-1986), na
Universidade de Cambridge, durante os anos de 1978 a 1980. Apesar de
minha pesquisa histórica inicial, no ﬁnal da década de 1970 e no início da
década de 1980, ter focado nas origens das ideias reformadoras de Lutero,8
logo ﬁcou claro que estas exigiam um estudo detalhado do desenvolvimento histórico do conceito da “justiﬁcação pela fé”,9 tão central aos debates
da Reforma, e um entendimento das complexas correntes intelectuais que
moldaram a emergência das ideias da Reforma Protestante.10 Os desenvolvimentos acadêmicos ocorridos desde a publicação da primeira edição desta
obra, em 1985, tiveram um impacto signiﬁcativo sobre nossa compreensão
de algumas questões decisivas referentes à história intelectual, de relevância
particular para este estudo, e levaram à produção desta nova edição.
O estudo presente representa uma tentativa de desdobrar as complexidades do desenvolvimento do entendimento de Lutero referente à justiﬁcação da humanidade coram Deo ao longo dos anos formativos de 1509 a
1519. As origens teológicas e espirituais da teologia reformadora de Lutero
são de imenso interesse e importância intelectual, no que diz respeito tanto
à cronologia desse processo quanto à sua substância teológica. Esta obra
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pretende, sob os padrões da mais alta erudição, investigar as mudanças
dos pontos de vista de Lutero sobre a aceitação da humanidade por Deus,
demonstrando, assim, como Lutero reﬂete os muitos debates teológicos e
espirituais da Baixa Idade Média, particularmente as correntes existentes
dentro da sua própria Ordem Agostiniana.
Um tema fundamental deste estudo é que o surgimento da celebrada
“teologia da cruz” de Lutero, no decorrer dos anos de 1509 a 1519, deve
ser entendido como um aspecto da compreensão mutável de Lutero sobre
como a humanidade pode encontrar aceitação aos olhos de um Deus santo
e justo. A theologia crucis de Lutero emerge do contexto de suas reﬂexões
sobre a doutrina da justiﬁcação, particularmente da sua tentativa agonizante
e extensa de entender o que signiﬁca falar da “justiça de Deus” – um leitmotif teológico que ocupa um papel proeminente na Epístola de Paulo aos
Romanos. O estudo presente oferece, portanto, uma análise aprofundada
das mudanças nos pontos de vista de Lutero sobre a doutrina da justiﬁcação
durante os anos 1509 a 1519, tendo como propósito apresentar a melhor
explicação possível das evidências textuais e contextuais.
Essa transição só pode ser compreendida à luz do contexto teológico da
Baixa Idade Média, dentro do qual essas mudanças ocorreram.11 A transição
de Lutero de teólogo representativo da Baixa Idade Média para pioneiro de
uma nova teologia reformadora é uma matéria de enorme interesse histórico
e teológico, cuja complexidade é mais do que compensada pelo seu fascínio
inerente.12 O estudo presente é, portanto, em essência, uma investigação do
desenvolvimento da doutrina de justiﬁcação de Lutero nos anos de 1509
a 1519, visto particularmente em relação ao contexto teológico da Baixa
Idade Média. Ao longo deste estudo, muitas das questões que continuam
sendo debatidas entre os estudiosos de Lutero – como a data e a natureza
do seu rompimento teológico decisivo – serão examinadas à luz dos estudos
mais recentes.
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É inevitável que qualquer tentativa de esclarecer o desenvolvimento
histórico da teologia de Lutero e de identiﬁcar possíveis inﬂuências se depare
com sérias diﬁculdades metodológicas – que precisam ser reconhecidas, embora não possam ser resolvidas por completo. A mais séria delas diz respeito
ao peso relativo a ser conferido aos escritos de Lutero em relação àquilo
que se sabe do seu contexto histórico. Esse assunto foi debatido, com certa
veemência, por Leif Grane (1928-2000) e Heiko Oberman (1930-2001),
na década de 1970, e permanece um assunto controverso. Deve a ciência
limitar-se a uma ocupação histórico-crítica detalhada em relação aos textos
de Lutero? Ou podem estes ser comparados com nossa compreensão do seu
pano de fundo histórico, permitindo, assim, que certas possibilidades sejam
inferidas desse contexto e ampliﬁcadas sobre essa base, mesmo quando os
próprios textos não o exijam peremptoriamente?13
É importante reconhecermos que o conhecimento histórico é uma obra
em progresso, sujeito a revisão à luz de novas evidências e desenvolvimentos
teóricos. O conhecimento sobre Lutero pode, destarte, ser aumentado por
esses desenvolvimentos; não pode, porém, permitir que seja determinado por
eles. Cada reconstrução do pano de fundo histórico de Lutero é de caráter
temporário, e dar prioridade a esse tipo de reconstrução histórica signiﬁcaria incorrer no risco de reconstruir tanto o desenvolvimento teológico de
Lutero quanto seus resultados intelectuais à imagem das tendências acadêmicas predominantes. A interpretação, por exemplo, do desenvolvimento
intelectual de Lutero, apresentada por Oberman, pode hoje ser vista como
inﬂuenciada por algumas suposições características do seu período e da sua
escola de pensamento, que pesquisas posteriores vieram a corrigir ou desaﬁar.
A abordagem adotada neste ensaio consiste em dar prioridade ao estudo
minucioso dos textos de Lutero, ao mesmo tempo insistindo que estes sejam
contextualizados e interpretados à luz daquilo que sabemos sobre os debates,
as questões e as tendências teológicas e religiosas daquela época.
Como este ensaio demonstrará, os estudos mais recentes têm causado
uma mudança signiﬁcativa em nossa compreensão do contexto da Baixa
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Idade Média de Lutero, especialmente em relação às tendências religiosas e
teológicas dentro da sua própria Ordem Agostiniana. Os estudos detalhados
da identidade e do ethos característicos dessa Ordem, produzidos durante os
últimos 25 anos, enfatizaram as peculiaridades de suas ideias e abordagens
espirituais – em vez dos aspectos meramente teológicos no sentido mais restrito. A emergência tanto da teologia da justiﬁcação quanto da “teologia da
cruz” de Lutero pode agora ser comparada com um contexto espiritual mais
amplo, com base na literatura da paixão da Baixa Idade Média em geral,
e da Ordem Agostiniana em particular. Já que esses desenvolvimentos nos
estudos agostinianos ainda não foram assimilados adequadamente pelos
estudos acadêmicos sobre Lutero, eles ainda não foram incorporados aos
relatos sobre as origens da teologia da justiﬁcação ou da theologia crucis de
Lutero. A segunda edição desta obra faz amplo uso desses estudos recentes,
esclarecendo, assim, como a teologia distintiva de Lutero reﬂete os temas
da Baixa Idade Média e como, ao mesmo tempo, se distancia deles.
Começamos nosso estudo com a análise do complexo e fascinante
contexto religioso e intelectual dentro do qual ocorreu o avanço decisivo
de Lutero.
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