
Entrevista com Lutero

Esta é uma entrevista fictícia feita com o reformador alemão Martinho Lutero (1483-1546) na cidade de 

Wittenberg, no ano do lançamento da primeira edição da Bíblia por ele traduzida (1534).

Embora fictício, o texto é baseado na história. As respostas oferecidas pelo mais famoso vulto da 

Reforma Religiosa do século 16, que aparecem entre aspas, são da autoria dele mesmo e foram retiradas 

de seus próprios escritos, reunidos no volume 5 de “Martinho Lutero — Obras Selecionadas”, publicado 

no Brasil em 1995.

Nesta entrevista, o leitor perceberá que os problemas sociais de hoje são iguais aos da Europa de 500 e 

poucos anos atrás, inclusive na constatação de que os ricos tornam-se cada vez mais ricos e os pobres, 

cada vez mais pobres, no Brasil, nos Estados Unidos e em quase todos os demais países. O entrevistado 

é chamado de “doutor” porque assim se dirigiam a ele. Seu doutorado em Escrituras Sagradas foi obtido 

na Universidade de Wittenberg em outubro de 1512, um mês antes de ele completar 29 anos.

Repórter – O doutor publicou o “Pequeno Sermão sobre a Usura”, no final de 1519, e o “Grande Sermão 

sobre a Usura”, no início do ano seguinte. Qual a diferença entre os dois tratados?

Lutero – Não fui eu quem os chamei de “pequeno” e “grande”. São duas edições de um mesmo 

opúsculo. A única diferença entre um e outro é que o tratado de 1520 é uma reedição consideravelmente 

ampliada do tratado anterior. A segunda edição do “Sermão sobre a Usura” foi lançada por causa da 

repercussão que o escrito teve aqui em Wittenberg e em Leipzig.

Repórter – Qual era a sua idade na época?

Lutero – Eu tinha acabado de completar 36 anos. Era professor de Bíblia na Universidade de 

Wittenberg e ainda não havia sido excomungado pelo papa.

Repórter – O que o levou a escrever sobre comércio e usura?

Lutero – Desde a metade do século passado, está havendo uma grande expansão da manufatura, 

principalmente na fabricação de armas, tecidos, vidros e metais. O acúmulo de capital experimenta um 

crescimento enorme. Com a descoberta e a colonização do Novo Mundo, o comércio tem se expandido 

descontroladamente. O que se vê hoje é o empobrecimento progressivo de famílias com rendimentos 

modestos e o enriquecimento excessivo de poucos. A poderosa casa bancária dos Fugger, em 

Augsburgo, por exemplo, está financiando a invasão e a conquista da América. Foram eles quem 

bancaram a candidatura de Carlos V, sucessor do imperador Maximiliano I. “É preciso saber que, em 

nossos dias, a ganância e a usura não apenas se instalaram imensamente em todo o mundo, mas que 

alguns também se atreveram a descobrir alguns subterfúgios sob os quais podem praticar livremente 

sua maldade sob o manto da justiça. Chegamos quase ao ponto de já não fazermos mais nenhum caso 

do santo Evangelho. Escrevi esses sermões e outros, porque é necessário que, nestes tempos perigosos, 

cada qual se previna e proceda com discernimento no trato com bens temporais, observando com 

atenção o Evangelho de Cristo, nosso Senhor.”

Repórter – O doutor crê que esses sermões sobre a usura vão surtir algum efeito?

Lutero – “Creio até que este meu escrito será quase em vão, uma vez que a desgraça se instalou 

profundamente e tomou conta em toda parte. No entanto, tenho sido solicitado e exortado a tratar 

destas questões financeiras e pôr a descoberto algumas delas — embora muitos preferissem que não o 
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fizesse — para que pelo menos alguns, por menor que seja o número, sejam resgatados da voragem e 

goela da ganância. Provavelmente alguns que pertencem a Cristo, preferem ser pobres com Deus a 

serem ricos com o diabo, como diz o Salmo 37.16. Por amor a esses, portanto, precisamos falar.”

Repórter – O doutor está afirmando que o cristão não deve exercer a profissão de comerciante?

Lutero – “Não se pode negar que comprar e vender são atividades necessárias. Não podem ser 

dispensadas, mas podem ser praticadas de forma cristã, especialmente em relação às coisas necessárias 

e honrosas. Os patriarcas venderam e compraram gado, lã, cereais, manteiga, leite e outros bens. São 

dádivas de Deus, que Ele concede da terra e reparte entre os seres humanos. No entanto, o comércio 

exterior, aquele que traz mercadorias de Calcutá, da Índia e de outros lugares estrangeiros, não deveria 

ser permitido. Esse comércio traz seda preciosa, ourivesaria e especiarias, que somente servem de 

ostentação e não têm utilidade, sugando o dinheiro do país e das pessoas.”

Repórter – No seu modo de entender, existe alguma regra que disciplina a ganância?

Lutero – “Os comerciantes têm uma regra comum entre si, que é seu lema principal e fundamento de 

todo negócio. Eles dizem: “Posso vender minha mercadoria tão caro quanto puder”. Acham que este é 

um direito deles. Aí se dá espaço à ganância e se abrem todas as portas e janelas para o inferno. Desta 

maneira o comércio não pode fazer outra coisa, senão pilhar e furtar as posses dos outros. A regra não 

deveria ser: ‘Posso vender minha mercadoria tão caro quanto puder ou quiser” mas “Posso vender 

minha mercadoria tão caro quanto eu devo ou quanto é correto e justo’. A forma mais adequada e 

segura seria que a autoridade governamental nomeasse pessoas sensatas e honestas que avaliassem 

todos os tipos de mercadoria quanto a seus custos e estabelecessem, a partir daí, o preço máximo que 

elas deveriam custar. Nós, alemães, porém, temos que beber e dançar e não podemos dedicar-nos à 

elaboração de tal regulamentação.”

Repórter – No “Sermão sobre a Usura”, o doutor condena a prática da fiança, pela qual alguém abona 

uma obrigação alheia. Pode comentar o assunto?

Lutero – “Mesmo que a fiança pareça isenta de pecado e uma virtude de amor, ela geralmente arruína 

muitas pessoas, infligindo-lhes prejuízo insuperável. O rei Salomão proibiu essa prática em diversas 

ocasiões, como se pode ver em Provérbios (6.1-5; 20.16; 22.26 e 27.13). A Escritura prescreve que não se 

deve confiar em pessoa alguma, nem fiar-se nela, mas somente em Deus. Pois a natureza humana é 

falha, frívola, mentirosa e incerta, como diz a Escritura e como também a experiência o ensina 

diariamente.”

Repórter – O doutor nunca se tornou fiador de alguém?

Lutero – Bem, lembro-me de ter sido fiador de algumas pessoas necessitadas que obtiveram crédito na 

caixa comunitária em Wittenberg. Por causa disso cheguei a dever 100 florins no ano de 1527. Fui 

obrigado a penhorar três taças pelo valor de 50 florins. Aflito, pedi desculpas a Deus pela minha 

imprudência e roguei que Ele me libertasse novamente.

Repórter – 100 florins é muito dinheiro?

Lutero – Com menos da metade desse valor eu posso comprar um terreno na periferia de Wittenberg. 

Nós, professores da universidade, estamos ganhando entre 100 e 200 florins por ano.

Repórter – O doutor declara que o comércio está cheio de “diversos expedientes malignos” e “truques 

financeiros perniciosos”. Pode explicar melhor?

Lutero – Nada me custa “relatar aqui algumas dessas espertezas e fraudes que eu mesmo observei, ou 

que me foram denunciadas por corações bons e honestos. Em primeiro lugar, alguns não têm problema 

de consciência em vender sua mercadoria mais cara a prazo do que à vista. Eles nem aceitam vender 

mercadoria à vista, mas apenas a prazo, só para terem lucro maior. Em segundo lugar, existem aqueles 

que vendem sua mercadoria acima da cotação da praça. Elevam os preços só porque sabem que essa 

mercadoria não existe mais na região ou dentro de pouco não mais será fornecida. Eis aí um olho 



malicioso da ganância, que se fixa na necessidade do próximo, não para supri-la, mas somente para 

aproveitar-se dela e enriquecer-se com o prejuízo do próximo. São todos uns ladrões, assaltantes e 

agiotas públicos. Também existem os que compram todo o estoque de algum bem ou mercadoria numa 

região ou numa cidade para tê-lo em seu exclusivo poder e então fixar o preço, elevá-lo e vender tão 

caro quanto queiram ou possam. Quando não conseguem estabelecer seu monopólio, porque há outros 

que também dispõem da mesma mercadoria e dos mesmos bens, eles passam a oferecer sua mercadoria 

tão barato, que os concorrentes não conseguem acompanhar, forçando-os assim a deixar de vender ou a 

se arruinarem, vendendo tão barato quanto aqueles. Na verdade, não haveria necessidade de relatar 

esses abusos, mas eu os incluo para que se veja quanta malandragem existe nos negócios comerciais, e 

para que todos saibam o que se passa no mundo e se acautelem contra essa categoria perigosa.”

Repórter– O mesmo Salomão, que o doutor citou há pouco, condena as balanças desonestas e os pesos 

adulterados (Pv 11.1; 20.23). Há esse problema na Alemanha?

Lutero – “Não há mercadoria da qual não se saiba tirar vantagem na medida, na contagem, na vara 

métrica, no volume ou peso. Às vezes dão uma cor que ela não tem por si mesma. É uma fraude atrás da 

outra. Até falência fraudulenta existe. Os que a cometem costumam se esconder num convento até a 

poeira assentar. Tudo fede a ganância, tudo está afogado e mergulhado num grande mar de lama. Já 

não tenho mais esperanças de que se possa melhorar tudo isso. Na verdade, tudo está tão 

sobrecarregado com maldade e fraudes, que deixa de ser sustentável a longo prazo, tendo que ruir por si 

mesmo.”

Repórter – Quem rouba mais: os ladrões de estrada ou os comerciantes desonestos?

Lutero – “Os comerciantes roubam todo o mundo diariamente enquanto um cavaleiro pirata assalta um 

ou dois uma ou duas vezes por ano.”

Repórter – E o governo não faz nada?

Lutero– “Reis e príncipes deveriam cuidar disso e coibi-lo com justiça rigorosa. Porém ouço que eles são 

farinha do mesmo saco. As coisas acontecem como em Israel na época do profeta Isaías: ‘os seus chefes 

são bandidos, cúmplices de ladrões, todos eles gostam de suborno, correm atrás de presentes’ (Is 1.23). 

Enquanto isso mandam enforcar ladrões que furtam um ou meio florim, e transitam com aqueles que 

saqueiam o mundo inteiro e roubam mais que todos os outros. Assim se confirma o adágio: ‘Os ladrões 

graúdos enforcam os miúdos’. Ou, como dizia o senador romano Catão: ‘Os ladrões pequenos estão em 

grilhões nas cadeias, mas os ladrões notórios trajam ouro e seda’.”

Repórter – Como vivem os pobres hoje na Alemanha?

Lutero – Nossas cidades estão sendo invadidas por mendigos itinerantes em busca de auxílio de 

instituições de previdência social urbanas e eclesiásticas. Os pobres querem pelo menos a oportunidade 

de esmolar num meio com maior concentração urbana. Desde o final do século passado, as cidades 

européias vêm sofrendo as conseqüências do crescente empobrecimento de um contigente considerável 

da população.

Repórter– O doutor espera algum juízo da parte de Deus?

Lutero – “Deus fará o que diz através do profeta Ezequiel: ‘Como se ajunta prata, cobre, ferro, chumbo e 

estanho dentro de uma fornalha e se atiça o fogo para derretê-los, assim vos ajuntarei no furor da minha 

cólera e vos colocarei dentro para vos fundir’ (Ez 22.20). Deus fundirá príncipes e negociantes, um 

ladrão com o outro, como chumbo e estanho, como quando se incinera uma cidade, de modo a não 

sobrarem nem príncipes nem comerciantes. Tudo isso, temo eu, está prestes a acontecer, porque, de 

qualquer forma, sequer estamos pensando em nos corrigirmos, por maior que seja o pecado e a 

injustiça. Assim ele também não pode deixar impune a injustiça. Sei muito bem que o que estou dizendo 

não vai agradar. Talvez ignorem tudo e continuem do jeito que são. Eu mesmo, porém, estou 

desculpado e fiz minha parte, para que, quando Deus vier com o açoite, se enxergue que o merecemos 



com justiça. Se com isso eu tiver instruído ao menos uma alma, resgatando-a da voragem, não terei 

trabalhado em vão.”

Repórter – No início desta entrevista o doutor fez menção da casa bancária de um certo Fugger, de 

Augsburgo. Quem é ele?

Lutero – Jacó Fugger nasceu 24 anos antes de mim. Ele enriqueceu a partir de empreendimentos no 

setor da mineração de prata e cobre nas regiões do Tirol e da fronteira húngaro-eslovaca. Fugger 

provocou a falência das empresas de extração de cobre e as comprou por preço irrisório. Colocou em 

situação de dependência os governantes desses territórios, financiando seus empreendimentos. Ao 

morrer, em 1525, deixou cerca de 2 milhões de florins. Parte desse dinheiro tem sido usada por seu 

sobrinho Anton Fugger para bancar expedições de invasão, conquista e colonização por europeus na 

América do Sul, México e Índia, empreendimentos que têm trazido, em alguns casos, lucros de até mil 

por cento.
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