Ficha 03 - As críticas ao abuso papal
51.Deve-se ensinar aos cristãos que o papa estaria disposto - como é seu dever - a dar do seu
dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o
dinheiro, mesmo que para isto fosse necessário vender a Basílica de S. Pedro. [...]
56. O
 s tesouros da Igreja, dos quais o papa concede as indulgências, não são suficientemente
mencionados nem conhecidos entre o povo de Cristo [...]
62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus[...].
86. D
 o mesmo modo: por que o papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos Crassos
(aristocratas romanos), não constrói com seu próprio dinheiro ao menos esta uma basílica de
São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres.[...]

Glossário:
Ardilosamente- com esperteza
Graça - é favor que não foi merecido. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que
recebe merece mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação de
graça. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem de
pagar pelo presente nem se esforçar por merecê-lo. Graça é um ato de amor incondicional,
não depende da pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem
recebe. Disponível em: h
 ttps://www.respostas.com.br/o-que-e-graca/. A
 cesso em: 11/11/2018.
Evangelho - c onjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo.
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