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Mausoléu nacional

- 17 reis estão enterrados ali

- + 3.000 túmulos de figuras britânicas:

- Isaac Newton

- Lawrence Olivier

- Charles Darwin.

- testemunha de 38 coroações

- rainha Elizabeth, em 1953: 1ª televisionada.



HENRIQUE VIII
Rei da Inglaterra de 1509 a 1547

• Desejava um herdeiro homem
• Seis casamentos 

• ATO DE SUPREMACIA – 1534 
• “Reforma Inglesa” 

• Igreja Anglicana: católica, mas 
separada de Roma







EDUARDO VI
Rei da Inglaterra de 1547 a 1553

• 1º rei inglês criado como protestante
• Adolescente

• Conselho regencial
• Morreu prematuramente



THOMAS CRANMER
Arcebispo de Cantuária

• DOCUMENTOS ANGLICANOS                                   
(com influência calvinista)

• 39 Artigos
• Livro de oração comum

• Fé protestante parecia triunfar na Inglaterra



MARIA TUDOR
Rainha da Inglaterra de 1553 a 1558

• “A sanguinária”
• Filha de Catarina de Aragão, católica, de 

quem Henrique VIII se divorciou
• Eduardo tentou impedi-la, mas ela 
matou a prima Joana e assumiu o reino

• Ato de Supremacia revogado
• Cranmer foi queimado

• Líderes da Reforma se refugiaram no 
continente: Genebra



JOÃO CALVINO JOHN KNOX



MYLES COVERDALE

- Tradução da Bíblia para o Inglês

- “Bíblia de Genebra”



ELIZABETH I
(Ou Isabel I) 

Rainha da Inglaterra de 1558 a 1603

• Filha de Henrique VIII
• Ato de Supremacia restabelecido

• Protestantes retornam
• Insistem em Reforma genuína da Igreja 

Anglicana: governo, doutrina, culto e 
vida mais puros – “Puritanos”



Para alguns, a Inglaterra nunca
experimentou uma transformação moral tão
grande como a que ocorreu a partir da
metade do reinado de Elizabete I.

“A Inglaterra se tornou o povo de um livro,
a Bíblia, que era lida nas igrejas e nos lares,
gerando grande vitalidade espiritual”.

(John Richard Green, em Uma Breve
História do Povo Inglês).



TIAGO I
(Ou Jaime, ou James) 

Rei da Escócia e Inglaterra de 1603 a 1625

• Frustrou expectativas dos puritanos
• Alguns vieram para a América (1620)
• Bíblia do rei Tiago: nova e influente 

tradução para o inglês



CARLOS I
Rei da Escócia e Inglaterra de 1625 a 1649

• Tentava submeter escoceses ao 
episcopalismo anglicano

• Convocou Parlamento para guerrear com 
a Escócia: eleita maioria puritana

• Guerra civil inglesa



“Há 75 anos os puritanos vinham insistindo que a
Igreja da Inglaterra tivesse uma forma de governo,
doutrinas e culto mais puros. Assim sendo, o
Parlamento convocou a “Assembleia de Teólogos de
Westminster”, que ficou composta de 121 dos
ministros mais capazes da Inglaterra, além de 20
membros da Câmara dos Comuns e 10 membros da
Câmara dos Lordes. Todos os ministros, exceto dois,
eram da Igreja da Inglaterra. Praticamente todos eles
eram puritanos, calvinistas. Infelizmente, não havia
unanimidade entre eles quanto à forma de governo: a
maioria era composta de presbiterianos, muitos eram
partidários da forma congregacional e alguns
defendiam o episcopalismo. Os debates mais longos e
acalorados foram travados nessa área.

A Assembleia de Westminster iniciou seus
trabalhos na Abadia de Westminster, em Londres, no
dia 1° de julho de 1643, e continuou em atividade
durante cinco anos e meio. Nesse período, houve
1163 reuniões do plenário e centenas de reuniões de
comissões e subcomissões.

Rev. Alderi Matos



Ajuda escocesa:

• Assinatura de Pacto Solene
• Envio de representantes escoceses



“Ao assinarem esse documento,
os ingleses se comprometeram a
manter e defender a Igreja
Presbiteriana da Escócia e a
realizarem uma reforma da igreja
“na Inglaterra e na Irlanda em sua
doutrina, governo, culto e
disciplina, de acordo com a Palavra
de Deus e o exemplo das melhores
igrejas reformadas”.



“Essa Assembleia representa o 
ponto culminante de uma luta 

secular entre a corrente puritana 
e a corrente anglicana dentro da 

Igreja da Inglaterra”



“A mais notável assembleia protestante de todos os tempos, tanto pela 
distinção dos elementos que a constituíram como pela obra que 

realizou, e ainda pelas corporações eclesiásticas que receberam dela os 
padrões de fé e suas influências salutares” – Guilherme Kerr



Confissão de Fé
Catecismo Maior
Catecismo Menor

Diretório de Culto público a Deus
Forma de Governo da Igreja e Ordenação

Saltério



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS:

1) Autoridade das Escrituras
2) Soberania de Deus

3) Direitos de consciência
4) Jurisdição exclusiva da Igreja em sua 

esfera de ação



Alterações em relação ao texto original, 
conforme adotada pela Igreja americana:

Cap. XX § 4
Cap. XXIII §3
Cap. XXXI §1

Alterações posteriores:
CAPÍTULO XXXIV - DO ESPÍRITO SANTO
CAPÍTULO XXXV - DO AMOR DE DEUS E DAS MISSÕES


