
A história cristã reserva um lugar de especial relevância para Martinho Lutero 
(1483-1546). Ele é considerado o iniciador do movimento religioso que seria 
conhecido como Protestantismo, mudando a face do Cristianismo moderno e, 
de certa forma, de todo o mundo.

Lutero era monge agostiniano e professor de Novo Testamento, contudo vivia 
uma grande luta espiritual. Ele tinha uma profunda convicção da santidade de 
Deus e de seus próprios pecados, mas por mais que lançasse mão de todos os 
recursos espirituais aprendidos em sua vida de monge – como o isolamento, as 
penitências físicas, a confissão auricular e as rezas –, nada trazia alívio à sua 
alma carregada de culpa.

Até que seus estudos o levaram a examinar a Epístola de Paulo aos Romanos, 
particularmente o seguinte trecho: “A justiça de Deus se revela no evangelho, 
de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé” (Rm 1.17). A partir desse 
texto bíblico, ele entendeu que o evangelho é a boa notícia de que Deus perdoa 
os pecadores gratuitamente, concedendo-lhes o dom da fé e declarando-os 
justos. E isso mudou seu coração da angústia para a alegria!

Aliás, mudou também sua postura diante da pregação dos enviados do papa, 
que persuadiam os cristãos a comprarem as “indulgências” – documentos que 
garantiam a quitação das penas por seus pecados, nessa vida ou após a morte. 
Ele percebeu que isso era completamente contrário ao evangelho da graça que 
havia redescoberto na Bíblia.

Ao final do ano de 1517, Lutero escreveu um libelo com 95 teses, com o objeti-
vo de promover um debate acerca do verdadeiro perdão. A reação da cúpula da 
igreja foi obrigar o professor de teologia a renegar suas convicções, sob pena 
de prisão, excomunhão e até morte. Sua resposta foi: “Não posso e não irei 
retratar-me de nada... a minha consciência é cativa da Palavra de Deus!”

Não se sabe exatamente a data da primeira publicação das 95 teses de Lutero, 
mas a data de 31 de Outubro de 1517 passou a marcar o nascimento da Refor-
ma Protestante. Dentre as diversas contribuições do Protestantismo para a 
Igreja Cristã, talvez a mais significativa tenha sido a renovada ênfase na autori-
dade das Escrituras Sagradas sobre a consciência e a fé, acima de quaisquer 
autoridades eclesiásticas ou tradições religiosas.

Como protestantes, afirmamos com Lutero que os concílios, tradições e líderes 
da igreja, bem assim como nossas próprias convicções, intuições e experiên-
cias pessoais, tudo está igualmente sujeito à Palavra inspirada de Deus.

Sola Scriptura! Somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática!
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Assistência Diaconal

A Junta Diaconal se coloca à disposição dos 
irmãos, especialmente os mais idosos, para 
ajudarem com uma carona, compras, cestas 
básicas, etc. Em caso de necessidade, contate 
um dos nossos irmãos diáconos, ou mande 
uma mensagem pelo Whatsapp IPFÓ 
(11 98888-0565).

PASTOR

SEMINARISTA

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Alceu Lourenço 
de Souza Junior 

Günther A. Zanchi Nagel
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Azarias Braga
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Frase para Refletir

Portanto, por mais que convenha ao homem, 
com sério propósito, voltar os olhos a considerar 
as obras de Deus, uma vez que foi colocado 
como espectador neste esplendíssimo teatro, 
todavia, para que fruísse maior proveito, 
convém-lhe, sobretudo, inclinar os ouvidos à 
Palavra.

 João Calvino (1509-1564), pastor de Genebra 

Oficina de Artesanato

Nossa oficina de artesanato estará suspensa 
enquanto durar o isolamento social recomen-
dado pelas autoridades.

Confira nos AVISOS como será a retomada
das aulas presenciais.

Desde a Reforma Protestante, a doutrina da “justificação pela fé somente” é 
considerada a verdade que mantém a igreja de pé. Este livro traz conhecidos teólogos 
explicando a importância história, a profundidade bíblica e a extensão desta doutrina 
fundamental, de maneira simples e objetiva, com aplicações atuais para a igreja de 
Cristo.

Título: : Justificação pela fé somente
Autor: Joel Beeke, John MacArthur, R.C. Sproul e outros
Editora: Vida Nova

Verdade e Vida

Todos os Sábados

às 12h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias Lopes

Escala Junta Diaconal

04/10
11/10
18/10
25/10

Dc. Breno (Santa Ceia)
Dc. Júlio
Dc. Flávio (Santa Ceia)
Dc. Lucas

Escala Cultos Dominicais
Escola Bíblica Dominical 10h00

04/10 Pb. Ricardo 
(Santa Ceia)

Pb. Rogério
Pb.  Eliel
(Santa Ceia)

Pb. Vanderlei 

Auxiliar
Pr. Alceu Lourenço
PregadorNoite

Culto Solene 18h30mim

25/10

11/10
18/10

Pr. Alceu Lourenço

Pr. Alceu Lourenço
Sem. Günther Nagel

Atendimento pastoral

O Pastor Alceu e os Presbíteros estão à 
disposição dos irmãos durante a semana para 
aconselhamento e oração, tomando todos os 
cuidados recomendados para não expor os 
irmãos ao risco de contaminação. Agende uma 
visita ou atendimento pastoral pelo Whatsapp 
IPFÓ (11 98888-0565).



Motivos de Oração Geral

Motivos Específicos de Oração

SAÚDE: D. Vivian; Tite; Edmar (irmão da Silva-
ny); D. Dalva (mãe do Dorisvaldo); Priscila (filha 
da Marisa, do artesanato); Priscila (esposa do 
Rev. Edson); Valdemir (amigo do Pb. Ademar); 
Sr Alfredo (pai da Cláudia); D. Josefa (amiga da 
D. Maria Campos); Clélia (filha do Pb Reynaldo 
Fleckner); Clara (neta do Fábio Santos); Eliene 
(esposa do Rev. Joselmar, IP Jd. Califórnia); 
Josefa e Rafaela (mãe e sobrinha da Céia, com 
Covid-19).

Os pedidos de oração devem ser comunica-
dos pelo 11 98888-0565 (Whatsapp IPFÓ).

1) Crise mundial na saúde (COVID-19)
2) Vida espiritual dos crentes e famílias durante o 
período de fechamento das igrejas
3) Retomada das atividades presenciais da igreja
4) Atividades on-line da igreja durante o 
isolamento social
5) Saúde dos irmãos idosos e de outros grupos 
de risco
6) Saúde e ministério dos Missionários
7) Pela saúde e despertamento espiritual dos 
vizinhos e policiais militares da região
8) Membros afastados
9) Desempregados e negócios afetados pela 
pandemia
10) Artesanato (continuidade após o isolamento)

AGENDA DA RETOMADA

Atendendo às medidas preventivas de 
distanciamento social e higiene devido à 
pandemia de Covid-19, nossas atividades 
presenciais ocorrerão com diversos cuidados 
especiais, conforme a orientação das 
autoridades e especialistas da saúde.
• Os cultos vespertinos continuam acontecendo 
com no máximo 30 pessoas presentes. Dê o seu 
nome pelo nosso Whatsapp IPFÓ (98888-0565).
• A EBD reabrirá a Classe dos Adultos e a Classe 
dos Jovens para aulas presenciais, com limite 
de 30 alunos no templo (Adultos) e 14 no salão 
social (jovens). Dê o seu nome pelo nosso 
Whatsapp IPFÓ (98888-0565).
• Tanto os cultos vespertinos (18h30) quanto as 
aulas da Escola Bíblica (10h) continuarão sendo 
transmitidos ao vivo pelas redes sociais da 
IPFÓ.
• A reunião de oração está acontecendo todos 
os sábados, das 8h às 9h. Participe, a oração é 
fundamental para a vida cristã, e agora está 
sendo ainda mais necessária!
• Os Grupos Familiares podem retomar as 
reuniões presenciais, guardando os cuidados de 
distanciamento e higienização.
• As diretorias de departamentos e sociedades 
internas também podem retomar as 
programações presenciais, guardando os 
cuidados de distanciamento e higienização.
• As aulas de música também serão retomadas 
a partir de Outubro.

Santa Ceia

Devido às restrições de presentes no culto 
durante essa etapa da retomada das 
atividades presenciais, e desejando dar 
oportunidade a todos os membros maiores de 
participarem da Mesa do Senhor, 
celebraremos excepcionalmente a Santa Ceia 
em dois domingos: 04 e 18 de outubro. 
Prepare-se espiritualmente e dê o seu nome 
para um dos dias pelo Whatsapp IPFÓ
(11 98888-0565).

Escola Dominical 

O Conselho e a Superintendência da EBD 
decidiram retomar as aulas presenciais das 
classes de adultos e dos jovens, observando 
todas as regras de limite de pessoas, 
higienização, distanciamento e obrigatoriedade 
do uso de máscara que já adotamos para o culto 
vespertino. As aulas serão às 10h, e não 
faremos abertura nem fechamento: os adultos 
devem se dirigir diretamente para o templo 
(limite de 30 pessoas) e os jovens diretamente 
ao salão social (até 14 pessoas). Ambas as 
classes continuarão a transmitir as aulas online 
para aqueles que não puderem estar presentes. 

Dia das crianças 

No dia 12 de Outubro comemora-se o “Dia das 
Crianças”, e também o “Dia Nacional das 
Crianças Presbiterianas”. A Bíblia tem 
consideração especial pelas crianças! Crianças 
não apenas são muito bem-vindas no Reino de 
Deus, elas são o padrão do cidadão do Reino 
(Mc 10.13-16). Nossa oração é para que Jesus 
continue abençoando seus pequeninos 
cordeirinhos, para que jamais se desviem do seu 
caminho!

03
05
08

09
11
11
13
17
20
21

Aniversários do Mês

Flávio Martins Lima
Noel Mendes de Lima 
Rebeca
(filha do Rev. Gilberto Coelho, missionário na Romênia)

Cleene Nunes Cabral Silva 
Nilson Ribeiro Luz Júnior 
Suzana Barbosa Fernandes Flores 
Ana Carollina Matos de Pádua 
Elenice Rodrigues Franco 
Ruth Veríssimo Lima 
Hugo Franco Rocha

04
04
15

Lucas e Célia
Paulo Roberto e Marcela
André e Andressa

Aniversários de Casamento

Pergunta 31. O nome “Cristo” significa “Ungido”; 
por que Jesus tem também este nome?

Resposta: Porque ele foi ordenado por Deus Pai 
e ungido1 com o Espírito Santo para ser nosso 
supremo Profeta e Mestre, nosso único Sumo 
Sacerdote e nosso eterno Rei. Como Profeta ele 
nos revelou plenamente o plano de Deus para 
nossa salvação;2 como Sumo Sacerdote ele nos 
resgatou pelo único sacrifício de seu corpo3 e, 
continuamente, intercede por nós junto ao Pai;4

como Rei ele nos governa por sua Palavra e 
Espírito e nos protege e guarda na salvação5 que 
conquistou para nós.
1 Sl 45.7; Is 61.1; Lc 4.18; At 10.38; Hb 1.9. 2 Dt 
18.15; Is 55.4; Mt 11.27; Jo 1.18; Jo 15.15; At 
3.22. 3 Sl 110.4; Hb 7.21; Hb 9.12,14,28; 
10.12,14. 4 Rm 8.34; Hb 7.25; 9.24; 1Jo 2.1. 5 Sl 
2.6; Zc 9.9; Mt 21.5; 28.18; Lc 1.33; Jo 10.28; Ap 
12.10,11.

Pergunta 32. Por que você e chamado cristão?1

R. Porque pela fé sou membro de Cristo e, por 
isso, também sou ungido2 para ser profeta, 
sacerdote e rei. Como profeta confesso o nome 
dele;3 como sacerdote ofereço minha vida a ele 
como sacrifício vivo de gratidão; 4 e como rei 
combato, nesta vida, o pecado e o diabo,5 de 
livre consciência, e depois, na vida eterna, vou 
reinar com ele sobre todas as criaturas.6

1 At 11.26.  2 Is 59.21; Jl 2.28; At 2.17; 1Co 6.15; 
1Jo 2.27. 3Mt 10.32,33; Rm 10.10. 4Êx 19.6; Rm 
12.1; 1Pe 2.5; Ap 1.6; 5.8,10. 5Rm 6.12,13; Gl 
5.16,17; Ef 6.11; 1Tm 1.18,19; 1Pe 2.9,11. 62Tm 
2.12; Ap 22.5.

Dia do Senhor 12

Catecismo de Heidelberg

O Catecismo de Heildelberg (1563) é um dos 
mais importantes símbolos de fé das igrejas 
reformadas em todo o mundo. Se você quiser 
usá-lo para suas devocionais, para o culto 
doméstico ou para ensinar seus filhos, pode 
encontrar o Catecismo de Heidelberg completo 
e com guias de estudo aqui:
http.//www.heidelberg-catechism.com/pt/

MISSÕES: Samira (convertida do islamismo).


