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Um Sermão sobre a Excomunhão, 

do Dr. Martinho Lutero, Agostiniano de Wittenberg 

 

Jesus 

1. Como ouvimos1 que o Sacramento do santo corpo de Cristo é um sinal de comunhão 

de todos os santos, é necessário agora saber também o que é a excomunhão, exercida 

na cristandade através do poder do estamento2 espiritual. Pois seu ofício e poder 

precípuo e próprio consiste em privar um cristão culpado do santo sacramento e em 

lho proibir. Por esta razão, um não pode ser entendido sem o outro, pois estão em 

mútua oposição. Com efeito, a palavrinha latina communio significa “comunhão, e é 

assim que os eruditos chamam o santo sacramento; em contraposição a ela está a 

palavrinha excommunicatio, que significa “privação da mesma comunhão”, e é assim 

que os eruditos chamam a excomunhão. 

2. A comunhão é de duas espécies, da mesma forma como existem duas coisas no 

sacramento, a saber, o sinal e o significado, como dissemos no sermão. A primeira 

espécie de comunhão é interior, espiritual, invisível no coração. Isso quer dizer que 

alguém incorporado que alguém está incorporado na comunhão de Cristo e de todos 

os santos através da verdadeira fé, esperança e amor – o que é indicado e dado no 

sacramento. Esta é a obra e a força do sacramento. Essa comunhão não pode ser dada 

nem tirada por qualquer ser humano, seja ele bispo, seja papa, sim, nem mesmo por 

um anjo ou qualquer criatura. Unicamente Deus mesmo, através de seu santo Espírito, 

tem que derramá-la no coração da pessoa que crê no sacramento, como dissemos no 

sermão. Assim, aqui também não pode chegar nem existir nenhuma excomunhão, a 

não ser tão-somente a descrença ou o pecado da própria pessoa. Ela pode excomungar 

a si mesmo com isto e, assim, separar-se da graça, vida e bem-aventurança da 

comunhão. S. Paulo isto em Romanos 8.35, 38s.: “Quem pode nos separar do amor de 

Deus? Acaso podem fazê-lo medo e necessidade? Fome ou pobreza? Perigo, 

perseguição ou derramamento de sangue? Não, não, estou certo de que nem morte 

nem vida, nem anjos, nem príncipes de anjos, nem exércitos de anjos, nem coisas 

presentes nem futuras, tudo o que é poderoso, auto ou baixo na terra, nem qualquer 

outra criatura pode nos separar do amor de Deus que temos em Cristo Jesus, nosso 

Senhor.” E S. Pedro, em 1 Pe 3.13: “O que pode haver que pudesse lhes fazer mal, se 

vocês seguem zelosamente o bem?” 

                                                           
1
 Referência a “Um sermão sobre o venerabilíssimo Sacramento do santo e verdadeiro Corpo de Cristo e 

sobre as irmandades” (cf. nota 3 supra). 
2
 Lutero usa aqui a expressão Stand, “estamento”; mais tarde, em outros escritos, vai falar de Amt, 

“ministério”, Estamento espiritual é o clero. 
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3. A outra espécie de comunhão é exterior, corporal e visível. Isto quer dizer que se 

permite alguém a participar do santo sacramento, bem como recebê-lo e usufruí-lo 

juntamente com outros. Desta comunhão um bispo e papa podem excluir alguém e 

proibi-la a ele por causa de seus pecados. É isto que se chama “excomungar”. Esta 

comunhão era muito usada antigamente e é agora chamada de pequena comunhão3. 

Então ela se estende para além disso, de modo que também se proíbem 

sepultamento, comprar e vender, fazer negócios, viajar e toda sorte de comunhão das 

pessoas, por fim também água e fogo (como dizem). Isto é chamado de grande 

comunhão. Mas certas pessoas não se satisfazem com isso e, além de todas essas 

coisas, usam poder secular contra os excomungados para subjugá-los através da 

espada, fogo e guerra. No entanto, essas coisas são antes invenções novas do que o 

verdadeiro sentido da Escritura. Pois lidar com a espada secular cabe ao imperador, a 

reis, príncipes e potentados do mundo, e de maneira alguma ao estamento espiritual, 

cuja espada não deve ser de ferro, mas espiritual, isto é, a palavra e o mandamento de 

Deus, como diz São Paulo em Ef 6.17. 

4. Essa comunhão exterior, grande e pequena, Cristo instituiu em Mt 18.15ss.: “Se teu 

irmão pecar contra ti, repreende-o entre ele e ele só. Se ele te ouvir, terás ganho a teu 

irmão. Se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que toda 

palavra ou negócio subsista pela fala de duas ou três testemunhas. Se ele não os ouvir, 

dize-o a toda a comunidade da Igreja. Se não ouvir a Igreja, considera-o um gentio e 

publicano.” Do mesmo modo, S. Paulo em 1 Co 5.11: “Se alguém entre vós for incasto 

ou avarento ou idólatra, ou jurar, ou for beberrão ou roubador, com esse vocês não 

devem ter nada em comum, também não comer com ele”. Do mesmo modo em 2 Ts 

3.14: “Se alguém não se sujeitar a nossa doutrina neste escrito, notem essa pessoa e 

não se relacionem com ela, para que seja envergonhada.” Do mesmo João em 2 Jo 10: 

“Se alguém vem ter com vocês e não traz esta doutrina, vocês não devem hospedá-lo, 

também não saudá-lo, e quem o saúda tem parte em suas obras más.” 

De todas estas palavras aprendemos como a excomunhão deve ser praticada. Em 

primeiro lugar, não devemos buscar vingança nem nosso próprio proveito, como agora 

é vergonhoso costume em toda parte, mas o melhoramento do nosso próximo. Em 

segundo lugar, o castigo não deveria chegar até a ruína ou morte dele, pois S. Paulo faz 

com que o objetivo da excomunhão não vá além do melhoramento, para que ele seja 

envergonhado se ninguém se relaciona com ele, e acrescenta, em 2 Ts 3.15: “Vocês 

não devem considera-lo um inimigo, mas repreendê-lo como irmão.” Ora, atualmente 

os raivosos tiranos lidam com as pessoas como se quisessem expulsá-las para o inferno 

e não buscam qualquer melhoramento nelas. 

                                                           
3
 O direito canônico distingue a excomunhão menor da excomunhão maior. A excomunhão menor 

excluía dos sacramentos; a excomunhão maior excluía do sacrifício da missa, a qual não podia ser 
celebrada na presença do excomungado. Além disso, a excomunhão maior excluía do sepultamento 
eclesiástico e da participação em qualquer em qualquer ofício religioso. 
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5. Pode acontecer frequentemente que uma pessoa excomungada seja privada do 

santo sacramento, além disso também do sepultamento, e, não obstante, esteja 

segura e bem-aventurada na comunhão de Cristo e de todos os santos interiormente, 

como o sacramento indica. Por outro lado, existem muitos que, exteriormente não 

excomungados, usufruem livremente o sacramento, e não obstante, interiormente 

estão de todo alienados e excluídos da comunhão de Cristo, mesmo que fossem 

sepultados com panos dourados debaixo do grande altar, com toda pompas, sinos e 

canto. Por essa razão, ninguém deve ser condenado, esteja ele excomungado ou não, 

especialmente se não estiver excomungado para se emendar por causa de heresia ou 

pecado. Pois excomungar por causa de dinheiro ou de outras coisas temporais é uma 

invenção nova, da qual os apóstolos e Cristo nada sabiam. 

6. Excomungar não é, como creem alguns, entregar uma alma ao diabo e privá-la da 

intercessão e de todas as boas obras da cristandade. Pois onde permanece a 

verdadeira fé e amor a Deus no coração, permanece também verdadeira comunhão de 

todos os bens e intercessão da cristandade juntamente com todos os frutos da 

sacramento, visto que a excomunhão outra coisa não é nem pode tornar-se do que 

uma privação do sacramento exterior ou da relação com as pessoas. Da mesma forma, 

se eu fosse colocado na prisão, certamente estaria privado da companhia exterior de 

bons amigos, mas, ainda assim, não estaria privado do favor e amizade deles. Assim, 

quem é excomungado deve estar privado do sacramento comum e da associação com 

as pessoas, mas não está, por esta razão, excluído do amor, da intercessão e das boas 

obras delas. 

7. por certo é verdade que, onde é aplicada correta e merecidamente, a excomunhão é 

um sinal, uma advertência e uma punição em que o excomungado deve reconhecer 

que ele próprio entregou sua alma ao diabo através de transgressão e pecado, 

privando-se da comunhão de todos os santos com Cristo. Com efeito, tal insuportável 

dano do pecado a santa mãe Igreja quer mostrar a seu querido filho por meio do 

castigo da excomunhão e, com isto, fazê-lo deixar o diabo e voltar novamente para 

Deus. É como se uma mãe corporal ameaça e pune seu filho quando ele age mal: com 

isto, ela não o entrega ao carrasco ou ao logo, nem o transforma num patife, mas o 

coíbe e, com essa punição, lhe mostra como ele poderia acabar nas mãos do carrasco; 

desta maneira, ela o mantem na herança do Pai. Assim, quando excomunga alguém, 

uma autoridade espiritual deve ter em mente o seguinte: “Vê, tu fizeste isto e aquilo, 

com o que entregaste tua alma ao diabo, mereceste a ira de Deus, te privaste da 

comunhão de todos os cristãos e caíste em excomunhão espiritual, interior perante 

Deus, e não queres parar nem voltar. Muito bem, então eu te excomungo também 

exteriormente perante os seres humanos e, para tua vergonha, te privo do sacramento 

e da comunhão das pessoas, até que tu caias em ti e tragas de volta tua pobre alma”. 
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8. O bispo, prepósito ou oficial, que tenha outra intenção ao excomungar deve tomar 

cuidado: excomungará a si mesmo eternamente, de modo que nem Deus nem 

qualquer outra criatura o salvarão disso. Para ninguém a excomunhão é mais 

prejudicial e perigosa do que para as pessoas que a impõem, mesmo que seja imposta 

de modo correto e unicamente por causa de transgressão, e isto porque elas 

raramente ou nunca têm tal propósito e, além disso, agem sem temor, não 

considerando que talvez elas mesmas merecessem cem excomunhões perante Deus, 

como diz o Evangelho de Matheus 18.23ss. a respeito do servo que devia 10 mil 

talentos a seu senhor, mas não quis dar a seu conservo um prazo maior para pagar 100 

denários. O que será dos pobres miseráveis opressores que, por causa do dinheiro, 

criaram um abuso tal com a excomunhão, muitas vezes com violência e injustiça, que 

os turcos e pagãos quase têm uma vida mais fácil do que os cristãos? É evidente que 

estão excomungados perante Deus, privados do fruto do sacramento e de comunhão 

espiritual interior, muitos que outra coisa não fazem dia e noite senão citar, 

atormentar, excomungar e privar do sacramento exterior outras pessoas que, 

interiormente, estão numa posição mil vezes superior perante de Deus e vivem na 

comunhão espiritual do sacramento. Ó atividade miserável, ó terrível alimento de tal 

abominável ofício! Ainda não sei se esses públicos e oficiais foram ou querem ser 

lobos, porém a obra dá forte testemunho deles. 

9. Disto se segue que é verdade a excomunhão tal não arruína, condena nem piora 

ninguém. Pelo contrário: procura e encontra uma alma arruinada e condenada para 

trazê-la de volta, pois a natureza e caráter de toda punição consistem em corrigir o 

pecado. Ora, a excomunhão é uma punição pura e maternal. Por isto, não faz ninguém 

pior ou mais pecaminoso; antes, está ordenada unicamente para restaurar a 

comunhão espiritual interior, quando é justa ou para melhorar, quando é injusta. São 

Paulo prova isto e diz, em 2 Co 13.10: “Para que eu lide com vocês com o poder que 

Deus me deu, não para arruinar, mas para melhorar.” Da mesma maneira, em 1 Co 5.5, 

ao censurar ao que havia casado com a própria madrasta, disse: “Eu, juntamente com 

vocês, o entrego ao diabo para que seja morto corporalmente, a fim de que sua alma 

seja salva no último dia.” Assim ele também tinha dito acima: Não devemos considerar 

o excomungado um inimigo, mas repreendê-lo como irmão, para que seja 

envergonhado e não condenado. Também o próprio Cristo, segundo a humanidade, 

não tinha o poder de excluir uma alma e entrega-la ao diabo, como diz em Jo 6.37,39: 

“O que vem a mim eu não rejeitarei, e esta é a vontade de meu Pai, que me enviou: 

que eu não arruíne ou perca o que ele me dá”. Do mesmo modo, “o Filho do homem 

não veio para arruinar, mas para arruinar, mas para redimir as almas”. (Lc 9.56) Se, 

pois, Cristo mesmo e todos os apóstolos não têm outro poder senão o de ajudar as 

almas e não deixaram nenhum outro poder na Igreja, como se atrevem então os cegos 

tiranos a jactar-se de que têm poder de amaldiçoar, condenar e arruinar, o que 

também seu próprio direito canônico lhes proíbe, conforme libre VI de Sem. exc. c. 

Cum medicinalis? “Visto que a excomunhão é um remédio e não um veneno, que 
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somente pune para o melhoramento e não erradica para a destruição, desde que a 

pessoa a ela sujeita não a despreze, todo juiz espiritual deve tratar diligentemente de 

provar que, ao excomungar, não procura outra coisa senão melhorar e ajudar”. 

10. A partir deste texto fica claro que a excomunhão, desde que não seja desdenhada, 

é salutar e inofensiva, e não – como crêem certas consciências medrosas e 

desalentadas, assustadas por petulantes abusos cometidos por algumas pessoas – 

ruinosa para a alma, ainda que, na época dos apóstolos, tivesse o poder de entregar o 

corpo ao diabo e matá-lo, o que também ainda aconteceria com justiça se os juízes 

exercessem a excomunhão não a partir da petulância do poder, mas da humildade da 

fé e amor, para o melhoramento do próximo. Segue-se ainda que a excomunhão traz 

mais perigo e terror aos que a impõem se não cuidam em buscar tão somente o 

melhoramento e a salvação do excomungado, de acordo com o texto. Pois a 

excomunhão não pode ser outra coisa do que um flagelo maternal e benigno, dirigido 

ao corpo e aos bens temporais. Com ela, ninguém é empurrado para o inferno, mas, 

antes, puxado para fora e forçado a passar da condenação para sua bem-aventurança. 

Por esta razão, não apenas deveríamos suportar sem qualquer impaciência, mas 

também acolhê-la com alegria e todas as honras. Para os tiranos, porém, que nela não 

procuram mais do que seu poder, temor e proveito, ela não pode resultar senão em 

horrível prejuízo, pois eles pervertem a excomunhão e sua obra, transformam o 

remédio em veneno e só buscam como tornar-se um terror para as pessoas temerosas, 

nunca pensando no melhoramento. Disto eles vão ter que prestar contas difíceis: ai 

deles! 

11. Agora inventaram para si mesmos um ditado que diz: “Seja justa, seja injusta, 

nossa excomunhão deve ser temida”. Com esse ditado, eles se consolam 

descaradamente, se pavoneiam e ensoberbecem como as víboras, e quase ousam 

desafiar o céu e ameaçar o mundo todo, e com tal falso terror adquiriram amplo e 

grande poder, acham que essas palavras significam muito mais do que é o caso. Por 

isso, queremos discipliná-los e furar essa bexiga que, com suas três ervilhas, faz um 

ruído tão horrível4. Admitamos: é verdade que se deve temer e não desprezar a 

excomunhão, seja justa, seja ela injusta. Mas por que aplicas isso unicamente à 

excomunhão, que é uma vara maternal, e não todas as outras punições e adversidades 

maiores? Ou que grandes coisa atribuis à excomunhão se lhe atribuis o temor, já que 

também devemos temer se estamos doentes, somos pobres, denegridos e 

desprezados, ou se nos tomam ou negam bens, renda, justiça, quer com injustiça, 

devemos temer, sofrer, abrir mão, e, em todas as coisas, portar-nos como se nos 

acontecessem com justiça, como o Senhor ensina em Lc 6.30: “Se alguém tirar o que é 

teu, não o peça de volta a ele”. Por que tu também não temes, caro tirano, quando 

                                                           
4
 A bexiga é usada como símbolo do orgulho ao qual se deve pôr fim, isto é, que deve ser estourada. 

Lutero deve, além disso, ter diante de seus olhos uma brincadeira de infância: inflava-se a bexiga do 
porco e se punham ervilhas nelas; o instrumento funcionava como chocalho. 
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sofres injustiça, teu tributo é negado, teus bens roubados, justiça te é recusada, e não 

tens para contigo que deves suportar isso com temor, seja justo, seja injusto? Acaso 

achas que aos outros é ordenado suportar teu poder com temor, seja ele justo, seja 

seja injusto, ao passo que estarias livre desse mandamento, de modo que não terias 

que suportar violência ou injustiça com temor? Certamente te darás conta de que 

também tu és um ser humano e tens sobre ti o mesmo mandamento com o qual 

ameaças outras pessoas e te ensoberbeces em tua estultice. 

12. Vê agora a perversidade. Autoridades espirituais chegam com a excomunhão e 

falam que se deve temê-la e suportá-la, seja ela justa, seja injusta. No entanto, se 

sofrem violência e injustiça, não querem suportá-lo de jeito nenhum, mas sem 

qualquer temor, vingar-se, desforrar-se e exigir o que é seu. Assim, se isentam do 

mandamento de Deus, em relação ao qual deveriam dar o maior exemplo aos outros. 

Pois se é verdade que papa, bispo e quem pertence a esse estamento podem resistir, 

sem temor, injustiça, prejuízo e desprezo no tocante a suas próprias coisas, então 

também é verdade que se pode resistir à excomunhão e rejeitá-la tão vigorosamente 

quanto eles promovem sua própria causa. Pois não há distinção no mandamento de 

Deus; ele diz respeito a todos de igual maneira. Mas que Deus o impeça! Como o 

Evangelho nos ensina, devem-se suportar ambas as coisas com temor, seja a 

excomunhão, seja qualquer adversidade que possa acontecer. Por isso, toma cuidado: 

se alguém te faz uma injustiça, toma teu tributo, e tu não suportas isso com temor, 

mas queres assustá-lo com a excomunhão – especialmente se não buscas o 

melhoramento dele, e sim teu próprio proveito ou capricho -, já és pior do que ele. 

Pois queres tirar a ti mesmo do temor e colocar o outro dentro do temor, o que não 

tens direito de fazer, e ele tem de cumprir o Evangelho, que tu rasgas! Como é que 

queres subsistir perante Deus? Por isto, quando eles dizem: “Nossa excomunhão deve 

ser temida, seja justa, seja injusta”, nós respondemos: “Sim, é verdade, porém 

também é verdade que tua excomunhão injusta não é prejudicial para ninguém, a não 

ser apenas para ti mesmo, em corpo e alma, e a excomunhão justa é mais perigosa 

para ti do que para mim. Assim, tu também deves suportar teu prejuízo com temor, 

seja ele justo, seja injusto, e o que tu sopras sobre mim de tua excomunhão, isso eu 

sopro sobre ti de teu sofrimento. É como se um celerado tomasse minha túnica e 

dissesse: ‘Deves suportá-lo com temor e humildade’, eu diria: ‘Não por causa do teu 

nome, que não me prejudica, mas por causa do mandamento de Cristo’. Da mesma 

forma, não temo tua excomunhão por causa da excomunhão (ela não prejudica a mim, 

e sim mais a ti mesmo), mas por causa do mandamento de Cristo”. 

13. Embora seja verdade que a excomunhão deve ser temida, seja ela justa, seja 

injusta, o estamento de quem excomunga sempre está em maiores perigos do que o 

de quem é excomungado. Quem é excomungado não tem perigo, desde que não 

despreze a excomunhão e a suporte, seja ela justa, seja injusta. Quem excomunga, 

contudo, está, em primeiro lugar, sob o perigo de não suportar a injustiça com temor; 
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em segundo lugar, de se vingar por meio da excomunhão, sem qualquer temor; em 

terceiro lugar, de, através da excomunhão, não com procurar, com intenção sincera, 

apenas a correção do pecado em seu próximo – isto se mostra no fato de ele desprezar 

o pecado de todas as outras pessoas e o seu próprio, e só atacar a pessoa que lhe faz 

mal. Tudo isto é contra o Evangelho. Assim acontece que hoje em dia, nesse estado de 

coisas terrivelmente pervertido, os que aplicam a excomunhão coam mosquitos e 

engolem camelos, excomungam outras pessoas exteriormente e se condenam 

interiormente. Além disso, ficam tão obcecados que se jactam de que sua excomunhão 

exterior deve ser temida e, em sua condenação interior, se alegram sem reservas e 

sem qualquer temor, como as pessoas insensatas e possessas. Por isso não tenho 

dúvidas de que não foi o Espírito Santo que inventou esta arrogante palavra: “Nossa 

excomunhão deve ser temida, seja ela justa, seja injusta”. Não convém a um cristão, 

muito menos a um cristão pertencente ao estamento espiritual, fazer injustiça a 

outros; quanto menos lhe convém então ser obstinado e se gloriar de que sua injustiça 

deve ser temida. A mim cabe dizer: “Tua injustiça deve ser temida por mim”. A ti cabe, 

antes, preocupar-te e temer pelo fato de que me fazes uma injustiça, acrescentando, 

além disso, a ameaça de que devo suportá-la com temor. É que tua injustiça só pode 

me prejudicar temporalmente; a ti, porém, ela sempre pode prejudicar eternamente. 

Vivemos numa época tão má e miserável, que tais tiranos raivosos se gloriam de seu 

pecado e prejuízo eterno desavergonhada e publicamente (o que seria hediondo de 

ouvir [até mesmo] entre os turcos e pagãos), apenas poder obstinar-se temporalmente 

e zombar dos sofredores para sua infelicidade; não procuram o melhoramento, e sim 

unicamente o temor e falso terror das pessoas. 

Em suma, o estamento superior, em todas as suas obras, é sempre mais perigoso do 

que o estamento inferior, e onde este deve temer uma vez, aquele deve temer dez 

vezes. Por isto, os que aplicam a excomunhão não têm motivo para desprezar ou 

escarnecer dos excomungados, mas, antes, para lamentar-se a si mesmos. Pois o juízo 

de Deus não jugará os pequenos, e sim os poderosos, como diz o Sábio5. 

14. Por certo seria melhor que os cristãos aprendessem a amar a excomunhão mais do 

que a temê-la, assim como Cristo nos ensina a amar, e não a temer, o castigo, a pena e 

também a morte. Entretanto, esses palavreadores só acentuam o temor na 

excomunhão, ao passo que ensinam que se devem suportar todos os outros castigos 

com alegria. Com isto revelam seu cego e maldito propósito de pretender reinar sobre 

o povo de Cristo com violência e, ao mesmo tempo, de aprisionar no temor a livre 

Igreja cristã. Por isso aprendamos o que mais se deve ter em consideração na 

excomunhão: ela não deve ser desprezada nem suportada com impaciência, e isto por 

duas razões: em primeiro lugar, porque o poder da excomunhão foi dado à santa mãe, 

à igreja cristã (isto é, à comunidade de todos os cristãos), por Cristo; por isto, nela 

                                                           
5
 Cf. Sb 6.8. 
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devemos honrar e suportar a querida mãe, a Igreja, e Cristo, pois devemos comprazer-

nos no que Cristo e a Igreja fazem, querê-lo bem e temê-lo filialmente. A outra razão é 

que o fruto e a obra da excomunhão também proveitosos e benéficos, e nunca 

prejudiciais, para quem a suporta e não a despreza. Eis um exemplo simples disso: 

quando uma mãe castiga seu querido filho, quer ele o tenha merecido, quer não, é 

certo que ela não o faz com má intenção. Trata-se de um castigo maternal, inofensivo, 

benéfico, se o filho o suporta. Contudo, se ele fica impaciente, não deixa de fazer ou 

não faz aquilo por que é castigado, mas se revolta contra sua mãe e a despreza, é só 

então que começa seu prejuízo, então ele transgride o mandamento de Deus, em que 

este ordenou: “Deves honrar teu pai e tua mãe”, e transforma um castigo pequeno e 

inofensivo, ou melhor, até meritório, em culpa e pecado atrozes, para pena e castigo 

eterno. 

15. Assim em nossos tempos acontece que alguns oficiais e seus comparsas são 

assassinados, agredidos, aprisionados ou pelo menos não estão seguros quanto a seu 

corpo. Não há dúvida de que isto não aconteceria, ou pelo menos, aconteceria em 

menor escala, se o povo não tivesse a errônea opinião de que a excomunhão os 

prejudica mais que do beneficia. Por isto ousam tudo e, como em desespero, praticam 

tais desatinos. Embora isso seja horrível, os tiranos recebem o que merecem por 

providência divina, visto que ocultam ao povo o efeito salutar e o proveito da 

excomunhão e abusam dela só para fortalecer seu poder, sem qualquer intenção de 

melhoramento. Pois ainda que todo o mundo tenha a obrigação de não desprezar uma 

pessoa pobre, pecadora ou inocente, como diz Cristo em Mt 18.10: “Cuidem para não 

desprezar qualquer dos pequeninos que crêem em mim, pois lhes afirmo que os anjos 

vêem incessantemente a face de meu Pai no céu.” Por que se admiram eles então se, 

às vezes, por providência divina, levam uma surra por causa da excomunhão violenta e 

injusta e se seu mandamento é desprezado, já que agem incessantemente com tanta 

petulância contra o mandamento de Deus? Não obstante, ambas as coisas são muito 

más. Se, porém, se instruísse o povo a respeito do poder salutar e necessário da 

excomunhão, e que ela foi ordenada e seria usada não para seu prejuízo, mas para seu 

bem, correriam menos perigo e teriam uma obediência maior e mais tranquila, sim, 

também amor, favor e honra junto a todo o povo e a todas as pessoas. 

16. Por isto, dever-se-ia instruir o povo de uma forma igual ou semelhante a esta: 

“Meu querido povo, não fiquem atribulados por causa das pessoas que usam e detêm 

o poder da excomunhão, sejam elas piedosas, sejam más, quer lhes façam justiça, quer 

injustiça. O poder e a excomunhão em nada podem prejudicar vocês; pelo contrário: 

precisam ser proveitosos para a alma, contanto que a vocês suportem e sofram 

corretamente. Seu abuso em nada tolhe a virtude da excomunhão. Ou então, se ela 

não pode ser suportada, deve-se tentar sair dela com humildade, não com vingança ou 

retaliação através de palavras ou obra. Nisto, não prestem atenção nelas, mas sim na 

querida mãe Igreja. Que te importa se ela te impõe sua vara e seu castigo por meio de 
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uma pessoa piedosa ou má? Ela é e permanece, ainda assim, a salutaríssima vara de 

tua queridíssima mãe.” Desde o princípio do mundo foi assim: autoridade espiritual e 

secular, é dada aos Pilatos, Herodes, Anás e Caifás do que aos piedosos, aos Pedros, 

Paulos e seus semelhantes; como em todos os outros estamentos, assim também na 

autoridade existem mais pessoas más do que piedosas. Também não é de se supor 

nem de se esperar que consigamos apenas autoridades piedosas. Sim, se acaso se tem 

um bom governo, autoridade ou bem-aventurado uso do poder, isso é pura graça, ou 

precisa ser obtido com oração e méritos especiais. Pois Deus castiga com maus 

governantes, como diz em Is 3.4,2: “Dar-lhes-ei crianças por prelados, e seus senhores 

serão gente infantil; tirarei deles todos os homens valentes, sábios, entendidos, 

fortes”, etc. Como, pois, ter governantes incapazes ou maus é castigo de Deus, e como 

entre nós existem tantos que merecem tal punição, não precisamos nos admirar se a 

autoridade nos trata com violência e abusa de seu poder sobre nós. Devemos, isto sim, 

admirar-nos e agradecer a Deus se ela não nos trata com violência e injustiça. 

17. Visto que, por causa da desmedida culpa de seus horrendos pecados, o mundo está 

atualmente sobrecarregado de governantes jovens, insensatos e inexperientes, 

sobretudo no estamento espiritual (o que torna esta época extraordinariamente 

perigosa), precisamos agir com muita sabedoria e tratar de ter a autoridade e o poder 

na maior honra, assim como Cristo honra o poder de Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, 

também dos príncipes seculares. Não devemos permitir que esses graves abusos e o 

governo infantil dos prelados nos levem a desprezar o poder, para não acontecer que, 

por causa das pessoas indignas que estão no governo, desprezemos ao mesmo tempo 

também o poder delas. Pelo contrário: devemos suportar com alegria todas as coisas 

que ele impõe, ou então desfazer-nos delas com humildade e respeito. Pois Deus não 

pode e não quer tolerar que se resista à autoridade de modo insolente e atrevido, se 

ela não nos compele a agir contra Deus ou seu mandamento, ainda que ela mesma aja 

contra Deus o quanto puder ou nos faça mal o quanto quiser. Ele também quer ter 

aqueles a quem ele mesmo julga e condena, e estes são os grandes e poderosos 

tiranos. Por isto devemos acatar essa sua vontade e deixar que os poderosos caiam em 

sua espada e seu juízo; por outro lado, devemos deixar que ele nos ajude, como diz S. 

Paulo em Rm 12.19: “Ó amados irmãos, não se vinguem ou protejam a vocês mesmos, 

mas deem lugar à ira de Deus; porque está escrito: A vingança pertence a mim 

somente, e eu retribuirei a cada um.” 

No entanto, deve-se dizer humildemente a esses prelados (especialmente os 

pregadores devem repreendê-los, mas só mostrar com a palavra de Deus) como agem 

contra Deus e o que ele quer deles. Além disso, devemos interceder perante Deus por 

eles com aplicação e seriedade, como Jeremias6 escreveu aos filhos de Israel na 

Babilônia que deveriam interceder incessantemente pelo rei da Babilônia, que os tinha 

                                                           
6
 Cf. Br 1.11; Jr 29.27. 
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aprisionado, destruído, estrangulado e lhes causado toda sorte de infortúnio, bem 

como por seu filho e seu reino. 

Nós poderíamos fazer isso com facilidade se considerássemos que a excomunhão e 

toda violência injusta nenhum prejuízo podem causar à nossa alma, se as suportamos, 

e que precisam ser sempre proveitosas, a menos que sejam desprezadas. Ademais, a 

situação deles perante Deus é mil vezes pior do que a nossa. Por esta razão, devemos 

comiserar-nos mais deles do que desprezá-los insolentemente. Por esta razão também 

está ordenado na lei de Moisés que ninguém deve falar mal dos superiores, sejam eles 

bons, sejam maus, mesmo que dêem fortes motivos para isto. Pois, numa palavra, 

temos que ter governantes maus ou infantis; se o turco não o faz, os cristãos precisam 

fazê-lo. O mundo é demasiadamente mau para ser digno de senhores bons e piedosos. 

Ele precisa ter príncipes que fazem guerra, extorquem impostos e derramam sangue, e 

tiranos espirituais que o sugam e oneram com bulas de excomunhão, cartas e leis. 

Estes e outros castigos mais são a recompensa que merece. Resistir a eles equivale a 

resistir à punição de Deus. Tão humildemente como me porto se Deus me inflige uma 

doença devo portar-me em relação à má autoridade, que o mesmo Deus também me 

impõe. 

18. No caso de excomunhão justa e merecida, devemos cuidar mais de fazer ou deixar 

de fazer quilo porque somos excomungados, pois a excomunhão sempre é imposta por 

causa de pecado (que é muito pior do que a excomunhão). No entanto, também aqui, 

como em todas as outras coisas, acontece uma perversão: só damos atenção a quanta 

dor a vara causa, e não à razão pela qual somo punidos. Onde se encontram hoje em 

dia pessoas que temem pecar e provocar a ira de Deus tanto quanto temem a 

excomunhão? Assim acontece que tememos mais o castigo salutar do que os 

horrendos pecados. Mas temos que tolerar e deixar isso acontecer assim por causa de 

nosso apego a coisas sensíveis, que não vê o dano espiritual do pecado tanto quanto 

sente a dor do castigo. Contudo, o temor da excomunhão também tornou-se grande 

demais através das coerções e ameaças tirânicas dos juízes espirituais, que levam o 

povo a temer mais o castigo do que o pecado. Se, porém, o pecado a excomunhão é 

injusta, devemos tomar cuidado para não fazer, deixar de fazer, dizer ou calar aquilo 

por que somos excomungados, a menos que isso possa acontecer sem pecado e 

prejuízo do próximo. Devemos, antes, preferir suportar a excomunhão humildemente 

e morrer livremente nela, se não puder ser de outra forma. Também não devemos nos 

apavorar se não recebermos o sacramento e formos sepultados em campo aberto. A 

razão é a seguinte: a verdade e a justiça pertencem à comunhão espiritual interior, e 

quem abre mão delas cai na excomunhão de Deus, que é eterna. Por isto elas não 

devem ser abandonadas por causa da comunhão exterior, que é incomensuravelmente 

menos importante, ou por causa da excomunhão. Também receber o sacramento e ser 

sepultado no cemitério da igreja é muito menos importante. Por causa disso, a 

verdade e a justiça não deveriam ficar para trás. E, para que isso não pareça estranho a 
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alguém, digo mais: também não está condenada a pessoa que morre em excomunhão 

justa, a menos que não se arrependa de seu pecado ou despreze a excomunhão, pois 

contrição e pesar põem todas as coisas em ordem, seja ela desenterrada ou jogada na 

água7. 

19. Assim, a excomunhão injusta é muito mais preciosa do que a excomunhão justa ou 

a comunhão exterior. Ela é um mérito nobre e grande perante Deus, e bem-

aventurado e abençoado é quem morre em excomunhão injusta, pois Deus o coroará 

eternamente por causa da verdade em função qual é excomungado. Aqui ele precisa 

cantar com o S 108 [109].28: “Eles me amaldiçoaram, mas tu me abençoaste”. 

Devemos apenas tratar de não desprezar o poder, e sim mostrar nossa inocência com 

humildade. Se isto não resolve, estamos livres e desculpados perante Deus. Pois se, 

conforme o mandamento de Cristo em Mt 5.25, temos o dever de ceder a nosso 

adversário, quanto mais devemos ceder ao poder da Igreja Cristã, quer ele seja 

exercido sobre nós com justiça, quer com injustiça, por autoridades dignas ou indignas. 

Assim como a uma criança piedosa não causa dano a vara injusta, ainda que seja 

punida imerecidamente pela mãe, ou melhor: através dessa sua paciência ela se torna 

muito mais querida e agradável para a mãe – quanto mais haveremos nós de nos 

tornar queridos perante Deus se suportarmos o castigo imerecido de nossa mãe 

espiritual, a Igreja, [a nós infligido] por meio de má autoridade. Não obstante, os 

prelados, bispos e seus oficiais devem moderar-se para que não sejam levianos ao 

excomungar, pois muito excomungar não é outra coisa do que instituir muitas leis e 

mandamentos. Criar muitas leis significa montar muitas armadilhas para as pobres 

almas. Assim, através do frequente e leviano emprego da excomunhão está ordenada 

para apaziguá-lo. E embora tenhamos o dever de ser obedientes a eles, eles têm o 

dever muito maior de dirigir, modificar e ordenar seu mandamento e poder de acordo 

com nossa capacidade, necessidade, melhoramento e bem-aventurança – como foi 

dito acima a respeito de São Paulo: o poder não foi dado para a ruína, mas para o 

melhoramento. 

20. A excomunhão não deve ser aplicada somente aos que são rebeldes na fé, mas a 

todos os que pecam publicamente, como mostramos acima a partir de S. Paulo, que 

manda excomungar os juradores, usurários, incastos, beberrões, etc. Ainda assim, em 

nossos tempos deixamos tais pecadores sossegados, principalmente quando se trata 

de gente graúda e, para a vergonha desse nobre poder, só se excomunga por causa de 

dívidas de dinheiro, às vezes tão pequenas, que as cartas e despesas resultam numa 

quantia muito maior do que a dívida principal. Para disfarçar isto, inventaram coisa 

nova, dizendo que não excomungam ninguém por causa de dívida, mas sim de 

desobediência, porque não atendeu à citação. Ora, se a dívida não existisse, eles 

certamente esqueceriam a desobediência, como se vê: deixam sem excomunhão 

                                                           
7
 Lutero está fazendo referência à decisão do Concílio de Constança, segundo a qual os restos mortais de 

João Wiclif (m. 1384) deveriam ser exumados e queimados, e acinza jogada na água. 
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muitos outros pecados, inclusive os próprios. Um homem pobre por certo precisa 

tornar-se desobediente muitas vezes se, por causa de tantas milhas, tem que perder 

tempo e dinheiro, em detrimento de seu trabalho. É pura tirania tirar citar a juízo a 

uma distância tão grande. Louvo os governantes seculares que não toleram tal 

excomunhão e abuso em seus territórios e com seus súditos. Para que existem 

governantes e membros do conselho municipal se não tratam e julgam – cada um em 

sua cidade, comunidade e entre seus súditos – tais coisas temporais e dívidas? O poder 

espiritual deveria ocupar-se com a palavra de Deus, com os pecados, com o diabo, 

levar as almas a Deus, deixar os bens temporais em paz, julgar os mundanos, como 

escreve Paulo em 1 Co 6.1ss. E, do jeito como estão as coisas hoje em dia, a rigor seria 

necessário que usássemos a excomunhão para levar as pessoas para dentro, e não 

para fora da Igreja. 

21. Quer uma pessoa esteja excomungada justamente, quer o esteja injustamente, 

ninguém deve fazê-la sair da igreja antes que o Evangelho seja lido ou a prédica feita. 

Pois não se deve excomungar ninguém nem ser excomungado do Evangelho e da 

prédica. A palavra de Deus deve permanecer livre para ser ouvida por todos. Sim, 

quem mais deve ouvi-la são os que estão em excomunhão justa. Talvez possam ser 

movidos por eles a se reconhecer e se emendar. Assim lemos que o antigo costume da 

Igreja era fazer os excomungados sair depois da prédica. E mesmo que uma 

comunidade inteira estivesse na excomunhão, dever-se-ia deixar que a prédica 

acontecesse como se estivesse fora da excomunhão. Além disso, embora o 

excomungado não deva ousar permanecer para a missa propriamente dita após a 

prédica nem ir ao sacramento espiritualmente, isto é, deve desejá-lo de coração e crer 

que o desfrutará espiritualmente, como dissemos no sermão. 

Finis 1520. 

 

Referência: LUTERO, Martinho. Obras Selecionadas. Vol. 2. São Leopoldo; Porto 

Alegre: Sinodal; Concórdia, 1987, p. 240-252. Digitação: Adriano Portela dos Santos. 


