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De todas as obras de Lutero, talvez nenhuma revele mais o espírito do seu 
pensamento, a sua personalidade e sua maneira de ser do que essa coleção 
daquilo que veio a se chamar Conversas à mesa. Aqui Lutero fala e conversa com 
seus amigos sobre os mais variados temas da vida cristã, com toda a liberdade, 
franqueza e perspicácia que lhes são características. Esse livro certamente 
enriquecerá nosso conhecimento da teologia reformada e aumentará nosso 
apreço por ela. Recomendo fortemente! 

— Rev. Augustus Nicodemus Lopes

Esta é uma coleção de pensamentos de Martinho Lutero, coletados por seus 
amigos, tais como Veit Dietrich, Johannes Mathesius, Anton Lauterbach e 
Joannes Aurifaber, onde somos apresentados a um reformador contundente, 
inflexível e corajoso — justamente o que se pode esperar de um homem 
que lutou praticamente sozinho contra a Igreja Católica no auge de seu 
poder! E esta não é uma obra para fracos — há comentários irreverentes, 
fortes e controversos. Mas este livro intensamente pessoal nos proporciona o 
privilégio ímpar de entrar na residência de um dos principais personagens da 
Reforma Protestante, auxiliando-nos a compreender melhor sua teologia e o 
legado deixado para nós. Portanto, leia-a como quem se assenta à mesa para 
ouvir um amigo muito especial.

— Rev. Franklin Ferreira
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Prefácio à edição brasileira

Prefácio à edição brasileira
Tornaram-se famosas as palestras que se travavam em torno de sua 

mesa, todas as tardes, num período de mais de quinze anos, uma 
outra Távola Redonda em que o novo rei Artur dissertava com os seus 

cavalheiros sobre assuntos va riados de religião e moral.
— Vicente Themudo Lessa

O famoso, instrutivo e hilário livro Tischreden [Conversas à mesa] de Lutero, 
embora esteja “entre as mais conhecidas de suas obras”,1 ainda não possuía 
versão em português. Finalmente, pela graça de Deus, essa grande lacuna é 
preenchida. Nada mais adequado à comemoração dos 500 anos da Reforma 
Protestante que recordar os poderosos feitos de Deus que mudaram o curso 
da história.

Com sua eloquência ímpar, no sermão intitulado A história dos poderosos 
feitos de Deus, Charles H. Spurgeon questiona seus ouvintes:

Por acaso seus pais nunca lhes contaram sobre as maravilhas feitas após a dis-
sipação das densas trevas de superstição que cobriam a terra, quando o ro-
manismo, entronizado, estendia sua vara de ferro sobre as nações e fechava 
as janelas do céu, apagando as próprias estrelas de Deus e fazendo com que 
a escuridão cobrisse o povo? Já ouviram como Martinho Lutero levantou-se e 
pregou o evangelho da graça de Deus, e como as nações tremeram, e o mundo 
ouviu a voz de Deus e reviveu? Não ouviram sobre Zwínglio entre os suíços, 
sobre Calvino na cidade de Genebra, e dos poderosos feitos que Deus fez por 
meio deles? Como britânicos, vocês se esqueceram dos grandes pregadores da 

1 Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther (Nashville: Abingdon Press, 
1990), p. 230.
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verdade ― os seus ouvidos cessaram de tinir com as maravilhosas histórias 
dos pregadores que Wycliffe enviou a cada cidadezinha e a cada vila na Ingla-
terra para pregar o evangelho de Deus? Oh, não nos relata a história que tais 
homens eram como tochas no meio de um restolho seco; que suas vozes eram 
como o rugir de um leão e o seu ministério como o ataque de um leão novo? 
Eles levaram a nação após si, e quanto aos inimigos, diziam: “Destruam-nos”. 
Ninguém podia permanecer diante deles, porque o Senhor seu Deus os havia 
cingido com poder.2

Em Conversas à mesa é possível conhecer um pouco mais a teologia e a per-
sonalidade desse pregador do “evangelho da graça de Deus”, que fez as nações 
tremerem. O livro consiste em excertos das conversas do grande reformador 
com seus alunos e colegas. Os tópicos são abrangentes: Lutero comenta sobre 
a vida pessoal e familiar, suas perspectivas sobre a teologia, a Escritura e a vida 
na fé; faz comentários sobre assuntos políticos e sociais, e muito mais. Quase 
nenhuma questão atual ficava “fora da mesa”.

A primeira edição alemã desta coletânea apareceu em 1566, na cidade de 
Eisleben, publicada por Johannes Aurifaber. Ao longo dos séculos, várias edi-
ções e traduções surgiram, muitas delas controversas, pois pareciam conter 
“adições” ao que Lutero havia de fato falado.3 O próprio texto de Aurifaber 
provou-se mais tarde não ser de todo confiável,4 pois ele havia obscurecido e 
distorcido as Tischreden, além de inserir porções de cartas, sermões e obras 
publicadas de Lutero, com ligeiras alterações, para simular conversas à mesa.

Publicadas entre 1912 e 1921, a obra “definitiva” em alemão das Conversas 
à mesa contém 6 volumes,5 sendo um modelo de reconstrução literária e his-
tórica, pois demonstra de maneira singular os equívocos de muitas versões 
das Tischreden. Dessa forma, houve uma seleção baseada em séria pesquisa 
literária e histórica.

2 São Paulo: PES, s.d., p. 6-7. Sermão pregado em 17 de julho de 1859, quando Spurgeon 
contava 25 anos de idade, com base em Salmos 44.1: “Ouvimos, ó Deus, com os nossos 
próprios ouvidos: nossos pais têm nos contado o que outrora fizeste em seus dias”.

3 Vale lembrar que mesmo as afirmações fidedignas ao pensamento de Lutero não 
foram registradas ipsis litteris. Seus alunos e amigos tomavam nota dos ditos e só mais 
tarde “davam corpo” ao texto.

4 Após manuscritos serem redescobertos no final do séc. XIX e início do séc. XX.
5 D. Martin Luther Werke: Tischreden. 6 vols. Weimar: Böhlau, 1912-1921.
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A maioria das edições antigas e modernas, contudo, são modestas em 
tamanho, pois não são apenas abreviações, mas também seleções.6 Toda-
via, essas seleções foram feitas por outros motivos. Alguns, como o próprio 
Aurifaber, desejavam produzir um texto edificante,7 retirando dessa forma co-
mentários fortuitos de Lutero ou discussões sobre assuntos relevantes apenas 
para os contemporâneos do doutor. Outros, além de desejarem um volume 
conciso, queriam descartar afirmações duvidosas ― presentes nas edições 
espúrias então disponíveis ― e, principalmente, algumas abertamente heré-
ticas, contrárias à teologia de Lutero, ficando claro assim a natureza apócrifa 
do texto. Assim, o critério para a exclusão não era a reconstrução histórica e 
literária das Conversas à mesa, mas a coerência com a teologia cristã ortodoxa, 
em geral, e com a teologia de Lutero, em particular. Esta versão publicada pela 
Editora Monergismo baseia-se na aclamada edição (seleção) e tradução ingle-
sa do crítico literário e ensaísta William Hazlitt.8 

“A casa de Lutero estava sempre aberta a estudantes e amigos e, dessa 
forma, ele e Katie passaram a ser o arquétipo da família do pastor em Wit-
tenberg”.9 Mas como seria uma conversa à mesa de jantar deles? Puxe uma 
cadeira, junte-se à roda e descubra!

Post Tenebras Lux!

― Felipe Sabino de Araújo Neto
Brasília, 16 de agosto de 2017

6 Um excelente relato sobre as edições das Tischreden encontra-se no vol. 54 de Luther’s 
Works (Fortress Press, 1967). Ele consiste em uma seleção das Conversas à mesa. 

7 Motivo pelo qual Aurifaber inseriu porções dos outros escritos de Lutero.
8 William Hazlitt (1811-1893) foi advogado, autor e tradutor. A nova tradução que Hazlitt 

fez das Tischreden contém cerca de um quarto do texto de Aurifaber. Entre outras 
coisas, a sua edição não esconde posições absurdas do reformador, como o seu patente 
antissemitismo.

9 Carl R. Trueman, Luther on the Christian Life: Cross and Freedom (Wheaton: Crossway, 
2015), p. 189.




