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* Pastora e Teóloga da Igreja Luterana Alemã na Madeira.

ilse everlien berardo*

Prefácio

Os 500 anos da Reforma Luterana foram recordados publicamente em muitos países 

como uma data da história colectiva europeia. Esta memória reflectida tem o seu justo 

lugar também no estado laico e nas suas instituições académicas, porque a sua socie-

dade continua a ser confessional, precisando desta reflexão na procura de identidade e 

pertença dos seus cidadãos. Evocar acontecimentos decisivos do passado faz parte inte-

grante do nosso posicionamento no presente, criando uma cultura de memória, para 

alcançar uma projecção digna para o futuro da nossa sociedade, livre e democrática.

Neste âmbito, as conferências publicadas neste livro e antes apresentadas no 

Colóquio Internacional “Martinho Lutero e o novo rosto político-religioso da Europa”, 

realizado em Lisboa em 2017 (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

NOVA de Lisboa) levam a atenção para um tema especial, Martinho Lutero e Portugal.

Surge a questão: Qual é o fio condutor que faz a conexão entre o Reformador ale-

mão e Portugal, como nação periférica da Reforma?

Vendo na data simbólica da Reforma Luterana, o dia 31 de Outubro de 1517, a 

fundamental manifestação pública da livre consciência dum cristão, na pessoa do monge 

agostiniano Doutor Martinho Lutero, iniciou-se uma nova época na humanidade. 

A grande adesão ao protesto inédito de consciência de Martinho Lutero abriu novos 

horizontes para o individuo perante Deus e o mundo. Novos horizontes abriram-se tam-

bém para Portugal e na sua expansão geopolítica e económica, especialmente na Ásia, 

na África e na América do Sul. Expansão também do cristianismo europeu até ao fim do 

mundo, criando o conceito da universalidade da Igreja Católica Romana. 

Esta dinâmica de expansão global da nação portuguesa corresponde na Reforma 

Luterana a profunda interiorização da fé cristã, que se tornou sui generis também 
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expansão dessa mesma fé. Uma expansão reformadora, plural e cultural, transformando 

a supremacia da fé em pedagogia da fé, mudando as missas, a catequese, entrando na 

estrutura da família, na expressão da arte e da música. A Reforma Luterana percorreu o 

caminho global, atingindo também a Alma Mater de Portugal. Aí seguiram os diálogos, 

as tensões e os impactos.
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ilse everlien berardo*

Foreword

The 500 years of the Lutheran Reformation were publicly remembered in many countries 

as a date of European collective history. This reflected memory also has its rightful place 

in the lay state and in its academic institutions, since society continues to be a confes-

sional one that demands this intellectual meditation in the search for identity and a sense 

of belonging of its citizens. Evoking decisive events of the past must thus be an integral 

part of our society today, hopefully creating a culture of memory, which will allow us to 

achieve a dignified projection for the future free and democratic society.

In this context, the conferences published in this book and previously presented 

at the International Colloquium “Martin Luther and Europe’s New Political-Religious 

Profile” held in Lisbon in 2017 (Nova School of Social Sciences and Humanities of 

Universidade NOVA de Lisboa), point out a special theme, Martin Luther and Portugal.

A question thus arises: What is the connecting thread between the German 

Reformer and Portugal, a peripheral nation within the Reformation?

Regarding the symbolic date of the Lutheran Reformation, October 31, 1517, as 

the basic public manifestation of the free conscience of a Christian, in the person of the 

Augustinian monk Doctor Martin Luther, a new epoch began in Human History. 

The great adherence to the unprecedented protest of Martin Luther’s conscience 

opened new horizons for the individual before God and the world. New horizons have 

also opened up for Portugal and for its geopolitical and economic expansion, especially 

in Asia, Africa and South America. Expansion also of European Christianity to the “end 

of the world”, thus creating the concept of the Roman Catholic Church universality.

This dynamic of the Portuguese nation global expansion corresponds in the 

Lutheran Reformation to the deep interiorization of the Christian faith, which has 

become too this faith sui generis expansion. A reforming, plural and cultural expansion, 

* Pastor and Theologian of Madeira German Lutheran Church.


