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Enquanto o dr. Lutero trabalhava numa tradução da Bíblia com a ajuda 

erudita de Melanchthon, este trabalhava na primeira teologia sistemática da 
Reforma, com a ajusta pastoral de Lutero. O Loci Communes de Melanchthon, 
ou “Lugares Comuns Teológicos” (significando fundamentos ou bases 
teológicas) foi o primeiro sistema da teologia Protestante. Foi escrito em 
Wittenberg e publicado em Abril de 1521, quando Melanchthon era um jovem 
de 24 anos. 

Na primeira edição da obra, que passaria por muitas edições até 1559, 
Melanchthon focou-se primariamente sobre o ensino da Bíblia sobre 
antropologia e soteriologia, ou sobre as doutrinas do pecado e graça, 
arrependimento e salvação na vida cristã; a doutrina da justificação pela fé 
somente foi articulada biblicamente e Melanchthon  apoiou-se primariamente 
sobre a teologia do apóstolo Paulo em sua Epístola aos Romanos. A teologia 
sistemática de Melanchthon foi propositadamente anti-teologia católico 
romana, em substância e tom, mas lançou o fundamento para a posterior 
Confissão de Augsburgo (1530), e seria a primeira teologia da Igreja Luterana. 

Melanchthon concordava teologicamente com muito da teologia de 
Lutero na interpretação, porém mais tarde ficaria óbvio que ele discordava do 
ensino de Agostinho e Lutero quanto à obra monergista de Deus sobre o 
pecador; Melanchthon articularia mais tarde um sistema de salvação sinergista, 
semi-pelagiano, que ensinaria que o homem coopera com Deus para alcançar 
sua posição de justo diante de Deus. Melanchthon também negaria o ensino 
bíblico da predestinação eterna, e isso faria com que Calvino mais tarde 
ponderasse como um homem brilhante e piedoso como aquele poderia negar 
uma doutrina tão importante da fé cristã. 

 

Fonte: Excerto do texto THE STORY OF MARTIN 
LUTHER: The Reformation and the Life of Martin Luther, Part 
Two, Pastor Charles R. Biggs, disponível em 
http://www.aplacefortruth.org/. 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em outubro/2007. 
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