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500 ANOS DA REFORMA... E AGORA?
Há 500 anos Lutero pregava suas teses
na porta da Catedral de Wittenberg, na
Alemanha, reafirmando os princípios da
nossa fé. Este ato marcou a história, e o
mundo nunca mais foi o mesmo.
Antes e depois de Lutero, homens
e mulheres tiveram a coragem de
enfrentar os poderes estabelecidos pelos
homens, e debaixo de muito sofrimento
e perseguições, mantiveram-se fiéis a
Deus e à sua Palavra. Em vez de optarem
pelo caminho mais fácil, preferiram o
caminho certo. Seguiram a minoria fiel
ao invés da avassaladora maioria. Entre
a Bíblia inspirada e a tradição criada
por homens, escolheram a Palavra de
Deus. Preferiram a fé à superstição e
defenderam a salvação gratuita, pela fé,
em lugar do comércio ganancioso de
indulgências. Suas escolhas cobraram um
preço alto, como tivemos a oportunidade
de estudar na Escola Bíblica Dominical;
muitos foram encarcerados e torturados,
e não poucos pagaram com suas próprias
vidas por viverem de acordo com suas
convicções.
A história da Reforma Protestante tem
muito a dizer sobre a forma como vivemos
a nossa fé, no contexto onde Deus nos
inseriu. É triste ver parcelas significativas
de cristãos (ditos evangélicos) rendendose a tudo aquilo que os reformadores

combateram. O mercado da fé segue
pujante: as indulgências já não são
vendidas, agora as mercadorias à venda
são as curas e a prosperidade financeira.
A Glória devida somente a Deus tem
sido usurpada de maneira escancarada
pelas celebridades “gospel” e seus
seguidores. A superstição campeia no
arraial evangélico brasileiro: a vida de
santidade e observância da Palavra deu
lugar a óleos, águas, fogueiras, e outros
amuletos e ritos com poderes ditos
especiais, atalhos enganosos, disponíveis
para a venda, é claro.
O caminho apertado e a porta estreita
(Mt 7:14), o negar-se a si mesmo (Mt
16:24) parecem ter sumido dos púlpitos,
e da forma como a Igreja Brasileira julga o
que é “ser cristão”. De acordo com o censo
demográfico do IBGE, entre 2000 e 2010
o número de evangélicos cresceu 50%.
Segundo o Datafolha, os evangélicos
representam 28% da população
brasileira, o grupo que mais cresceu no
país no período. Será que tantos optaram
pelo abandono do pecado e por uma
vida de santidade? Os sinais que vemos
em nosso país apontam nessa direção?
Ou será que a multidão tem seguido um
caminho convenientemente fácil, com
o rótulo de “evangélico” ou, se preferir,
“gospel”? Será que a ética bíblica tem

dado lugar ao que é socialmente aceito
ou à prática da maioria? Nas páginas
da Bíblia Deus costuma trabalhar com
minorias.
Precisamos retomar urgentemente a
verdade pregada pelos reformadores!
Nossa prática de vida deve ilustrar
claramente, mais do que nunca, os
brados da Reforma:
Solus Christus: Só Jesus Cristo salva, e
mais ninguém.
Sola Scriptura: Só a Bíblia é fonte
segura da revelação de Deus, o que
está em desacordo com a Bíblia,
simplesmente não serve!
Sola Gratia: Somos salvos pela Graça
de Deus, não pelos nossos méritos.
Sola Fide: Somos salvos pelo que

cremos, não pelo que fazemos ou
deixamos de fazer.
Soli Deo Gloria: Só Deus merece a
Glória. Nenhuma outra pessoa, nenhuma
outra instituição, ninguém, só Ele.
Onde estão aqueles que se levantarão
para defender estas verdades, nesta
sociedade corrupta? Se você é um deles,
prepare-se! Vai doer! Antes de você
outros já passaram por isso. Mas tenho
algo a lhe dizer: Coragem, peregrino!
Ânimo, peregrina! Você não é daqui! A
viagem é sofrida mesmo, mas o destino
vale a pena! Pode acreditar.
Pb. Marcos Alexandre Rauer Demant

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.
-GO;
8.
9.
10.
11.
12.

Louve a Deus pela salvação em Jesus Cristo;
Ore em favor dos nossos desempregados;
Renda graças ao Senhor pela melhora da Maria;
Louve a Jesus pelos 500 anos da Reforma Protestante;
Interceda pela centésima ovelha;
Clame a Deus pelos governantes do nosso país;
Ore pelo Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, em AnápolisInterceda em favor da vida e ministério do Pr. Manoel-PI;
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Arnaldo Pires e Dayse;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Cláudio Osiro e Valéria;
Agradeça a Deus e ore pelo coral de homens;
Apresente-se ao Senhor em favor da congregação de Atibaia.

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!

500 ANOS DA REFORMA – Na próxima
terça-feira (31/10) a Reforma Protestante
completa 500 anos. Em 1517 as 95 teses de
Lutero abriram caminho para uma grande
transformação na igreja e na sociedade.
Somos gratos a Deus por essa data e pelo
o que o Senhor fez para trazer o seu povo
novamente às Escrituras.
RETORNO DAS FÉRIAS – O pastor
Valdemberg retorna de férias na próxima
segunda-feira (30/10). Muito obrigado a
todos os irmãos e irmãs que apoiaram os
trabalhos da igreja neste período.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Dª. Nilza e
Vanda Beloni informam as mulheres que,
excepcionalmente, nesta quarta-feira, dia
01/Nov, não haverá reunião.
GRATIDÃO - Nasceu o Bernardo, filho do
Rubens Alexandre e da Gianne. Louvamos
a Deus porque veio cheio de saúde, e já
está em casa com seus pais. Nossos irmãos
Rubens e Isabel e Paulo e Roseli se tornaram
avôs. Celebramos a Jesus por essas boas
notícias.
MÊS DE MISSÕES – Novembro é o mês
de missões na nossa igreja. Teremos várias
atividades com esse tema, entre elas, nossa
conferência missionária no dia 11 e 12/nov.,
aula especial sobre missões na EBD e textos
sobre o assunto nos próximos boletins. Não
deixe de se envolver.
CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS – Está
chegando nosso tradicional Café dos
Comerciários, que acontecerá no dia
11 de novembro. Envolva-se com este
projeto em oração e dê o seu nome para
participar em uma de nossas equipes.
Precisamos de pessoas na cozinha, recepção
e evangelismo. Para quem irá ajudar na
cozinha o trabalho começa cedinho, às 5h30
da manhã, as demais áreas a partir das 7h.
Mais informações com o Pr. José Carlos, Pb.
Manoel Arantes ou Dc. Renato.
COMPROMISSO MISSIONÁRIO 2018 –
Já estão disponíveis as fichas das ofertas

missionárias para 2018. Os irmãos que já
participam em 2017 devem preencher
novamente, renovando seu o compromisso
para o próximo ano. Deus tem nos dado
o privilégio e a responsabilidade de enviar
e sustentar missionários que pregam o
evangelho nos mais variados lugares do
Brasil e do mundo. Não fique de fora dessa
grande obra.
CULTO ONLINE - Estamos com um novo
sistema de transmissão para nosso culto
online pela internet. A intenção é aperfeiçoar
este serviço para a glória de Deus e edificação
da igreja. Agradecemos todos os irmãos que
participaram desse processo e contribuíram
para melhoria do Ministério. Acesse: www.
icesjc.com.br
ACAMPAMNETO DE CRIANÇAS - Está
chegando o retiro de crianças da nossa
igreja, que acontece nos dias 18 e 19 de
novembro. Esse ano o tema é “Siga a Jesus”.
Invista na participação de seu filho, neto, ou
sobrinho com o valor de R$ 160. Para mais
informações procure o Jonas e a Ângela (tel.
997093897/991613674).
NATAL - Aproxima-se mais um Natal,
e como neste ano a data será colada no
domingo, para a tranquilidade de toda a
Igreja, o Conselho de Presbítero se antecipa
e informa que haverá culto no dia 24/Dez
(domingo) no horário normal (9h e 19h15)
e outro no dia 25/Dez às 19h30. Acerte os
ponteiros, se prepare, se envolva, divulgue, e
venha adorar o Rei dos reis.
CALENDÁRIO – Estamos preparando um
calendário de mesa para 2018 com todas
as atividades da igreja e importantes datas
da denominação. Os ministérios que ainda
não mandaram suas programações do ano
que vem devem enviá-las o quanto antes
para o e-mail da secretaria da igreja ou para
o Pr. Valdemberg.
FERIADO - A igreja estará fechada nos dia
02 e 03/Nov devido ao feriado. Contamos
com a compreensão dos irmãos.

Reflexão Diária
Continuando com a leitura de Provérbios e Salmos rogamos que Deus os
abençoe, oriente e edifique. Segunda-feira – Provérbios 29.1-27; Terça-feira – Provérbios 30.1-33; Quarta-feira
– Provérbios 31.1-31; Quinta-feira –

Aniversariantes
30 - Daniela Viana Amaral dos Santos
30 - Eliane Perazza Costa Mendes
31 - Damaris Adelina Barnabé Grangeiro
2 - Leila Maria Pereira
3 - Eduardo Scarlato
5 - Davi Rocha Costa

Casamento
2
5

- Francisco e Marcia Gabriela Nascimento
- Carlos e Roseane Guedes de Melo

Salmo 103; Sexta-feira – Salmo 104;
Sábado – Salmo 105; Domingo – Salmo 106. “Bendize, ó minha alma ao SENHOR! SENHOR, Deus meu, como tu és
magnificente; sobrevestido de glória e
majestade” (Sl 104.1)

Plantão
HOJE
GRUPO 3
Dc. Cláudio Osiro
Dc. Robson Barbosa do Vale
Pb. Paulo Fernando Costa Mendes
Pb. Manoel Coutinho Costa
Amilton César Sória
Isa Fogaça
Jaime Antônio Gonçalves
Jeter Guedes de Melo
Soraia Soares do Vale
PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 4

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. Sullivan Barbosa Scolastrici
Dc. Marcos do Nascimento
Pb. Samuel Alves Pereira
Pb. Milton Carlos dos Santos Jr.
Antônio Celestino Julião
Aparecida Toledo Julião
Laura Nascimento
Ludmila Crevelin Stolf
Márcio Stolf
Miriam Alves 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.

