Ficha 02 - As indulgências
21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida
de toda pena e salva pelas indulgências do papa.[...]
24. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa
magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. [...]
27. P
 regam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa,
a alma sairá voando do purgatório para o céu. [...].
32. S
 erão condenados em eternidade (ao inferno), juntamente com seus mestres, aqueles
que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência.[...]
Glossário:
Indulgência: É a remissão (o perdão) do tempo do purgatório. A absolvição sacramental
(perdão do bispo ou do padre) livra a pessoa do inferno e a indulgência livra a pessoa do
purgatório. Disponível em:
https://pt.aleteia.org/2018/08/24/indulgencias-padre-paulo-ricardo-explica-o-que-sao-e-quais-seus-efeitos/.

Ludibriada: enganada.
Tilintar: s oar, tocar.
Doutrina: c onjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas.
Purgatório: l ugar onde as almas dos que cometeram pecados leves acabam de purgar
suas faltas, antes de ir para o paraíso. Disponível em:

https://www.google.com.br/search?q=purgat%C3%B3rio&rlz=1CASMAI_enBR821&oq=purgat%C3%B3ri
o&aqs=chrome..69i57j69i61j0l4.8843j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Acesso em: 11/11/2018.
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