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PILARES DA REFORMA PARA HOJE
No mês de outubro, aniversário da
Reforma
Protestante,
relembramos
os reformadores e os célebres, porém
desconhecidos, “Cinco Solas”. Qual é,
entretanto, o real significado desses
termos hoje? Qual a sua aplicabilidade
na igreja que vive tempos tão diferentes
daqueles de 500 anos atrás?
Os cinco imperativos se constituem
o conjunto de princípios cristãos; uma
junção objetiva e primordial das distintas
formas de cogitar a teologia das Igrejas
pós-Reforma. São enunciados não só
essenciais no passado, como vitais também
no presente. Quais são, no entanto,
essas máximas? Ei-las na sequência:
I. Sola Scriptura: Expõe a única fonte
da revelação salvífica de Deus para a
humanidade: as Escrituras, testemunho
concedido a determinados homens na
História, os quais, pela inspiração do Espírito
Santo (2Tm 3.15-16) escreveram a Bíblia.
Ademais, foi conservada imaculada pelo
Criador no decorrer dos séculos. Porém, nos
dias atuais, muitos cristãos buscam outras
“inspirações”ao procurarem revelações fora
da Bíblia, ao moldarem as próprias vidas
pela palavra de alguém que não é Deus.
II. Solo Christus: Afirma que tão só
Jesus Cristo é o Mediador entre Deus e

o homem (Hb 12.24). Muitos tentaram,
no decorrer dos séculos, ser o laço
que os reuniria (religião vem do latim
“religar”). Cristo, sendo o próprio Deus,
é o único capaz de assumir essa função.
Entretanto, nas veredas recentes, alguns
cristãos têm agido como religiosos, já
que tão somente frequentam a Igrejas,
mas – interiormente - não cultuam a
Deus. Assim, usam a religiosidade como
uma ligação ao Senhor, e, dessa forma,
rejeitam o legítimo único Mediador, Cristo.
III. Sola Gratia: Evidencia o modo pelo
qual o indivíduo é salvo, pela Graça, isto é,
não há mérito próprio (Ef 2.8). Nenhuma
atitude humana, portanto, é praticada a
fim de que haja absolvição da culpa pelo
pecado. Somente por meio do sacrifício
de Cristo, Deus, ao examinar seus filhos,
não mais vê o pecado, porém vê o
Mediador à frente. Contudo, é assombroso
constatar, no mundo moderno, os verbos
imperativos ouvidos em determinados
sermões com uma conclusão errônea:
“faça isto” ou “faça aquilo” e “serás salvo”; no
lugar de: “Porque pela graça sois salvos...”.
IV. Sola Fide: Declara a forma
concedida ao homem de crer e viver
em Deus, a fé (Rm 10.17). Tudo o que
concerne à salvação provém de Deus,

nada restando ao ser humano, senão
render-se. No entanto, no meio cristão,
alguns são ensinados que a fé salvífica
é obtida por meio de esforço próprio.
V. Soli Deo Gloria: Esclarece que só ao
Criador todo homem necessita conferir
Glória (Fp 2.11). É essencial que cada
pessoa almeje viver para glorificar a Deus,
agradando-O e não a si mesmo. Todavia,
o mundo cristão, hoje, tem retido a honra
a si, quer seja um pastor que deposita em
seus sermões a edificação, quer seja um
cantor que atribui à sua voz a santificação;
ambos surrupiam o que é devido a Deus.

situação de nossas vidas. Avaliemos o que
nos é proposto, como os irmãos de Bereia
(At 17.11). Se alguma prática dos dias atuais
ao ser posta à prova com as Escrituras for
refutada, descartemo-la imediatamente.
Não apenas, por fim, guardemos na
mente os “Cinco Solas” no coração,
mas também as “Cinco Adversativas”
(contradições que o mundo moderno
opõe). Sobretudo, com o intuito de que
sejamos reformados pelo Senhor, e não
conformados pelo Mundo (Rm 12.1,2).
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Apresentados os “Cinco Solas”, tenhamolos em mente, como pilares do que é,
verdadeiramente, ser um cristão, em cada

Motivos de Oração
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças ” (Fp 4.6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Primeiro damos graças a Deus pelas bênçãos em Jesus Cristo;
Ore em favor dos nossos desempregados;
Agradeça a Deus por estar abençoando nossos enfermos;
Louve a Jesus pelos efeitos da Reforma em nossa Igreja;
Peça o consolo do Espírito para as famílias no tiroteio em Las Vegas;
Dê graças a Deus pela vida dos professores da EBD;
Ore por direção de Deus para nosso país;
Agradeça a chegada das chuvas no Sudeste e Centro Oeste;
Clame em favor da Educadora Ieda Rafael, sua vida e ministério;
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Fernando e Maria Elisa;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Rafael Alves e Fernanda;
Agradeça a Deus pela Equipe Adoração e interceda por eles;
A Congregação de Atibaia precisa de nossas orações e apoio.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta
Costa, Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Maria Luiza X. Costa, Leontina Monteiro, Maria
Dilma, Elvina de Paiva, Luiz Monteiro, Dª. Nilza e Pb. Samuel Mendes.
Enfermos: Odete Marsi, Dilma de Freitas, Maria de Lourdes, Dc. Billy, José Carlos
Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Eder Oliveira, Maria Dilma Bueno e Maria Eduarda.

Notícias

fique bem informado!

RECANTO PENIEL - Como já é de
conhecimento de todos, o período de
trabalho do Sr. Daniel se encerrou. Por isso,
pedimos que entrem em contato com a
secretaria da igreja para qualquer atividade
relacionada ao Peniel. Como as chaves do
Peniel estão guardadas na secretaria da
igreja, é necessário que haja comunicação
entre as lideranças e a administração da
igreja.
DÍZIMOS – Chegou o dia de
participarmos do culto onde os nossos
compromissos de fé estarão em evidência.
Neste domingo (08/Out) devolveremos os
dízimos e cumpriremos nosso compromisso
com Missões. Ore e traga suas ofertas para
serem consagradas ao Senhor.
NOTA DE PESAR – Com muita tristeza
informamos aos queridos irmãos do
falecimento do Sr. Samuel Sato, que é pai
da Ágata e também do Sr. Ademar Mendes
Ribeiro, que é tio da Liamar. Rogamos o
consolo de Deus para estas famílias tão
queridas.
RETORNO ABENCOADO – Registramos
com alegria o retorno de viagem dos
nossos amados Pb. Manoel Coutinho e sua
esposa Ana Lucia. Sejam bem vindos!
DEVOCIONÁRIOS 2018 - Já estão
prontinhos e em disponibilidade os
Devocionários para 2018. Lembremo-nos
que muitas vidas foram abençoadas e
outras tantas vieram a Jesus através deles. É
um excelente presente, além de um ótimo
instrumento para edificação das famílias.
Estão disponíveis na secretaria a partir deste
dia 02/Out, ao preço de oito reais.
HORÁRIO DE VERÃO – Aproxima-se
o momento de adiantarmos os nossos
relógios em uma hora. Este ano isso
acontecerá no próximo domingo, dia 15/
Out. Por favor, esteja preparado para o novo
horário. Nossas reuniões e cultos se ajustarão
ao horário de verão; por isso não olhe para o
sol e sim para o relógio. Vamos manter nosso
compromisso de cultuar Jesus sempre no
horário certo.

DIA DOS PROFESSORES - ‘Aquele que
observar (os meus mandamentos) e
ensinar, esse será considerado grande no
reino dos céus’ (Mt 5.19). Neste quinze de
outubro parabenizamos todos os professores
pelo esforço e dedicação à frente dos alunos
da EBD. Saibam que ‘...no Senhor, o vosso
trabalho não é vão’, portanto, permaneçam
‘firmes, inabaláveis e sempre abundantes
na obra do Senhor’. Somos imensamente
agradecidos pelo Corpo Docente de nossa
Igreja, que primeiramente são modelos de
vida e em seguida são excelentes na arte de
ensinar.
ORÇAMENTOS
PARA
2018
–
Começaram a chegar os projetos e
orçamentos dos ministérios para o ano
seguinte. Os que se anteciparem terão
prioridade nas atividades em caso de
choque de datas. Por favor, você que é líder
de ministério ou diretor de congregação,
reúna-se, trace os projetos e orçamentos e
direcione-os para o Conselho de Presbíteros
até 27/Out.
FÉRIAS PASTORAIS – Nosso pastor
informa que dos dias dez a trinta de
outubro estará de férias, e solicita orações
dos irmãos em favor disso. Ele e Dª. Beth
irão a Brasília (DF) para estar com os filhos
e depois até o nordeste. Todo dia haverá
um líder para acompanhar e aconselhar os
irmãos no Gabinete Pastoral.
NASCIMENTO – Com saúde e perfeição
chegou o Anthony, filho do Tiago e
Sabrina Pinott, pesando 3,4Kg e cheio de
saúde. Louvamos a Deus por mais esta rica
bênção que nosso Senhor nos confia.
MATURIDADE - Nosso encontro será dia
21/10 às 15h00 no ECC! Reserve esta data
para momentos de comunhão!
DOAÇÃO - O Pb. Aderbal de Oliveira
esteve internado por uns dias e precisou
de sangue. Quem puder doar pra repor o
que ele usou, por favor procure a secretaria
da igreja para maiores informações. É de
extrema importância que ajudemos uns aos
outros!

Reflexão Diária
“Eu amo os que me amam; os que me
procuram me acham... Agora, pois, filhos,
ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. ” (Pv 8.17,32) –
Continuando com a leitura de Provérbios,
rogamos que Deus os abençoe, direcione
e fortaleça. - Segunda feira – Provérbios
8.1-36 (excelência da sabedoria); Terça
feira – Provérbios 9.1-18 (o banquete da

Aniversariantes
08
08
11
11
12
13
13
16
16
16

-

Carol do Vale Oliveira
André Marangoni
Aluisio Alberto
Raquel Santos
Ana Beariz Bork
Geocerem Castilho
Ondina Bueno
Manoel Sobrinho
Pedro Mendes
Ivonete

Casamento
11 - Francisco e Graziela Olopes
13 - Luiz e Leontina Monteiro

sabedoria); Quarta-feira – Provérbios 10.132 (justo x perverso); Quinta feira – Provérbios 11.1- 31 (as marcas do justo); Sexta
feira – Provérbios 12.1- 28 (ainda o justo);
Sábado – Provérbios 13.1- 25 (o justo prevalece); Domingo – Provérbios 14.1-35 (a
mulher sábia). “Melhor é o que se estima
em pouco e faz o seu trabalho do que o
vanglorioso que tem falta de pão” (Pv 12.9).

Plantão
HOJE
GRUPO 6
Dc. Benedito Renó Serpa
Dc. Pedro Galvão de Moura
Pb. André Sávio Pinto
Pb Vantoil Gomes de Lima
Berenice Lefuel
Daniela Cipresso Sousa de Melo
Dante Pereira da Silva
Vicente Bueno
Zélia Martins de Moura
PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 1

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

Dc. Renato Abrahão Feres Laod
Dc. Roberto Rocha Costa
Pb. Marcos Demant
Pb. Eduardo Fernandes Castello
Adméia Macedo Coutinho
Afonso Filho
Gabriel Nunes de Andrade
Silvana Francelina
Sueli Amaral dos Santos

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icecentral@terra.com.br - Fone: (12) 3921-3971
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com
Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 8127-5927 Segunda a quinta – 9h às 17h30.
Pastor Auxiliar: Vinicius Ferreira – Cel.: (12)9 8199-8135 Terça a sexta – 9h às 18h.

