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MENSAGEM PASTORAL  

“O verdadeiro tesouro da Igreja é o 
santíssimo Evangelho da glória e da graça 
de Deus” (62ª Tese).

Na próxima quinta- fe i ra,  31/10,  
celebraremos os 502 anos da Reforma 
Protestante do Século XVI. Em 31 de 
outubro de 1517 o monge agostiniano 
Martinho Lutero afixou suas 95 Teses na 
porta da Catedral de Witenberg, na 
Alemanha, em protesto contra os  
dogmas impostos pela Igreja de Roma. 
Por isso o 31 de outubro é considerado o 
Dia da Reforma Protestante em todo 
mundo e todas as denominações que 
adotam a Bíblia como única regra de fé e 
prática são filhas da Reforma, como é o 
caso da Igreja Presbiterina do Brasil (IPB). 

A Reforma Protestante foi um marco na 
história do Cristianismo, pois representou 
o resgate de doutrinas bíblicas que 
estavam esquecidas por grande parte dos 
que se diziam cristãos à época e a 
importância de Lutero para este 
movimento, poderosamente usado por 
Deus, é fato inconteste. Antes de entrar 
para o convento Lutero possuía duas 
formações acadêmicas, Filosofia e 
Direito. Mas sua alma sempre desejou 
conhecer mais a Deus. Nascido em 10 de 
novembro de 1483, na vila de Eisleben, 
Saxônia Prussiana (atual território 
alemão), filho de um humilde minerador 
de prata, Lutero foi levado aos bancos 
escolares em Mansfeld, na Turíngia e dali 
decidiu ir para um convento agostiniano 
por causa de  uma fortíssima tempestade, 
durante a qual clamava dizendo que se 
houvesse livramento para ele, iria tornar-
se padre. Sua vida no convento foi 
marcada por uma intensa busca pela 
santidade, fato que o fez orar, 

LUTERO E A REFORMA PROTESTANTE DO SÉCULO XVI
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suplicando a Deus: “Dá-me santidade ou 
morro por toda a eternidade; leva-me ao 
rio de água pura e não a estes mananciais 
de águas poluídas; traze-me as águas da 
vida que saem do trono de Deus!”

Após receber um exemplar da Vulgata 
Latina, a Bíblia da sua época, logo um 
texto penetrou profundamente em sua 
alma: “O justo, viverá pela fé” (Rm 1.17). 
Esse trecho das Escrituras martelava sua 
mente de dia e de noite, até que ele 
compreendeu o verdadeiro modo pelo 
qual a justiça de Deus é imputada aos 
seus, levando-o a declarar: “Então me 
achei recém-nascido e no Paraíso. Todas 
as Escrituras tinham para mim outro 
aspecto; perscrutava-as para ver tudo o 
que ensinavam sobre a justiça de Deus. 
Antes,  estas palavras eram-me 
detestáveis; agora as recebo com o mais 
intenso amor. A passagem me servia 
como a porta do Paraíso”.

Depois dessa descoberta, Lutero 
começou a pregar, conclamando o povo a 
livrar-se das superstições e desvios que o 
Romanismo lhe impusera, mostrando-lhe 
a liberdade em Cristo, o que o levou a fixar 
as famosas 95 Teses na porta da Igreja de 
Wittenberg. Intimado a retratar-se, sua 
resposta foi: “Não posso retratar-me, nem 
me retratarei de qualquer coisa, pois não é 
justo nem seguro agir contra a 
consciência. Minha mente está cativa à 
Palavra. Deus me ajude! Amém”.
Excomungado e ameaçado de ser 
lançado na fogueira, o príncipe da 
Saxônia o escondeu em seu castelo, de 
onde produziu livros e traduziu a Bíblia 
para a língua alemã. Embora que já 
existissem traduções da Palavra de Deus, 
Lutero o fez para a linguagem corrente do 



povo (vernáculo) com o propósito de 
torná-la acessível ao maior número de 
pessoas possível, sendo que o Novo 
Testamento foi traduzido em apenas onze 
semanas! Em 1529 escreveu um 
Ca tec i smo  exp lanando  os  Dez  
Mandamentos, o Credo Apostólico, o Pai 
Nosso e alguns pontos sobre a vida cristã. 
Após esse exílio, deixou a vida monástica 
e casou-se com uma ex-freira, Catarina 
Von Bora, passando a pregar e ensinar a 
verdadeira liberdade do evangelho 
durante o restante da vida. Faleceu em 18 
de fevereiro de 1546, na sua cama, em 
sua cidade natal, aos 62 anos, citando por 
três vezes o texto de João 3.16, que ele 
dizia ser o necessário e suficiente para 
compreender a salvação em Cristo Jesus. 
Filipe Melanchton, amigo de lutas e que 
viria a ser uma espécie de herdeiro de 
Lutero, figura também proeminente na 
história da Reforma, dirigiu o Culto 
fúnebre. A influência de Lutero seguiu 
como rastilho de pólvora, alcançando não 
só toda a Alemanha, mas também 
Holanda, Suécia, Dinamarca e Noruega, 
alastrando-se pelo mundo.

Martinho Lutero não descobriu uma nova 
doutrina ou um novo modo de ler a Bíblia, 
mas resgatou a importância e a 
centralidade da Palavra de Deus para os 
cristãos e por isso preocupou-se tanto em 
traduzi-la para o vernáculo, recolocando-
a no lugar de onde ela jamais deveria ter 
saído.  A justificação pela fé em Cristo 
somente, principal doutrina resgatada por 
ele, ensina que todos os nossos pecados 
são perdoados porque Cristo morreu em 
nosso lugar, quando ainda éramos os 
seus inimigos e que, por isto, não 
precisamos de mais nenhuma obra para 
chegarmos a Deus. Lutero militou ainda 
contra as indulgências, a venda de 
relíquias de santos e também a troca de 
moedas por almas libertas do purgatório. 
Seu adversário nesse embate foi Johann 

Tetzel, (representante do Papa Leão X),  
contra quem Lutero escreveu sua Tese de 
número 27: "Pregam doutrina mundana 
os que dizem que, tão logo tilintar a moeda 
lançada na caixa, a alma sairá voando [do 
purgatório para o céu]." 

Os ensinos deste grande Reformador são 
atualíssimos e devem nos levar a pensar 
sobre qual o nosso papel diante da crise 
de ensino que vivemos nos dias atuais 
nas igrejas ditas evangélicas. Como 
precisamos de homens como Lutero! 
Homens que se dediquem a ensinar a 
Bíblia com fidelidade, combatam as 
heresias e resgatem a verdade bíblica da 
suficiência de Cristo para a nossa 
salvação. Precisamos entender e ensinar 
a singularidade de Cristo e a simplicidade 
do Evangelho da Graça de Deus frente 
aos falsos ensinamentos de uma pseudo 
teologia, que ainda prende muitos às 
superstições da época em que a Reforma 
Protestante foi deflagrada, mesmo 
passados mais de cinco séculos. 

Lutero ainda fala e ensina à nossa 
geração (Hb 11.4). E não obstante os 
erros que cometeu, como qualquer 
mortal, esse homem de Deus amou a 
Palavra do SENHOR e lutou para que ela 
fosse proclamada de forma fiel, por amor 
do povo do Senhor da Palavra. Somos 
fruto da Reforma Protestante e, de certa 
forma, 31 de outubro é também nosso 
aniversário. Que nesta data tão relevante, 
quando celebramos os 502 anos da 
Reforma Protestante do Século XVI, 
possamos, como Igreja, refletir sobre a 
importância desse fato magnifíco e sua 
influência para as denominações 
evangélicas em solo brasileiro e assim 
bendizermos a Deus por este santo 
movimento que trouxe a Igreja de volta à 
Sagrada Escritura. Que o Poderoso e 
Eterno Deus nos abençoe! Amém!

Rev. Edson Costa Silva 
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SAF 
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

"Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah! Senhor! Deus grande e 
temível que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e 
guardam os teus mandamentos". (Livro do Profeta Daniel, cap. 9, verso 4)

Reunião de Oração
Terça-feira às 8h30min e às 14h30min
Departamento Responsável: Noeme
Reunião Executiva - terça-feira, iniciando-se com a Reunião de Oração. 
Aguardamos a presença de toda a Diretoria e Relatoras.
ATENÇÃO: Na próxima Plenária teremos a eleição da Diretoria para o ano de 
2020. Pedimos a todas as Sócias que orem por este motivo. 
Bazar de Sabores e Utilidades
A SAF convida a toda a igreja para participar do Bazar de Sabores e Utilidades, 
quarta-feira, 30/10/2019, às 14h30min no Salão João Calvino. Venha e traga um 
visitante. Teremos deliciosos quitutes e várias utilidades para casa.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO

Hoje: Rodrigo Pitta / Valter Lopes / 
Frederico Porto / Aldemir Bissaco / 
Luiz Neto / Margos Egg e Bruno 
Cabaleiro. 
Segunda-feira: Carlos Galvão
Quinta-feira: João
Sexta-feira: José Maria e Marco 
Vince
Sábado: Natanias e Paulo Gibram

ESCOLA DOMINICAL 
CLASSE CONJUNTA  

Neste domingo, em virtude da 
Conferência Teológica, teremos 
Classe Conjunta no Templo em nossa 
Escola Dominical, exceto para a 
Classe de Catecúmenos, que 
continuará seu currículo normal-
mente.   

CONFERÊNCIA TEOLÓGICA 

“Graças te rendemos, ó Deus; graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e 
declaramos as tuas maravilhas”. Salmo 75.1

Conforme nosso Programa Anual de Conferências, cujo viés temático é 
“DISCÍPULOS SANTIFICADOS ENVIADOS PARA A MISSÃO”, estamos 
realizando neste final de semana a nossa quarta e última Conferência do ano, a 
CONFERÊNCIA TEOLÓGICA. O Preletor especialmente convidado para essa 
Conferência é o Rev. Marcos Augusto, Pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de 
Boa Vista (RR), a quem damos as boas-vindas. Conclamamos a todos a orar e a 
participar da Conferência, confiados que, pela Graça de Deus, teremos 
momentos de edificação espiritual e crescimento no conhecimento do papel do 
povo de Deus junto à sociedade e à família. 
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ESCOLA DOMINICAL
ITINERANTE

Hoje:
Equipe 1 
Marina A. Aguiar
Rua Assunção, 85 / 101 - Sion
Tel. 3261.6074

Equipe 2
Valter Sampaio
Rua Itueta, 10 – Vista Alegre
Tel. 3321.6731

Próximo domingo:
Equipe 1
Silvia A. Lopes
Rua Rio Grande do Norte, 615 Apto 
1201 - Funcionários
Tel. 3224.2641

Equipe 2
Flauzina Jordão
Rua Dona Luci, 281 - Palmeiras   
Tel. 3374.3746

CONVOCAÇÃO UPA

O Presidente da União Presbiteriana 
de Adolescentes, Mateus Bernardes 
Falcão, no uso de suas atribuições, 
convoca os membros ativos da UPA 
para a Reunião Plenária visando a 
eleição da Diretoria para o exercício 
de 2020.
Data – Neste domingo 27/10/2019.
Horário – 17h em primeira chamada e 
17h30min em segunda chamada com 
qualquer número de membros.
Conclamamos os adolescentes a se 
prepararem em oração para este 
momento tão importante para nossa 
Sociedade. 

CONVOCAÇÃO 
CORAL MISTO 

A Diretoria do Coral Misto convoca os 
seus membros ativos para a reunião 
plenária visando a eleição da Diretoria 
para o exercício de 2020.
Data – 12/11/2019 (terça feira).
Horário – 20h em primeira chamada e 
20h30min em segunda chamada.
Devemos nos preparar em oração 
para este importante evento do nosso 
Coral.

CONVOCAÇÃO CORAL JOVEM  

O Coral Jovem convoca os seus 
coristas para a eleição da Diretoria 
para o exercício de 2020.
Data – 28/10/2019 (segunda-feira).
Horário – 20h30min
Os coristas devem se preparar em 
oração para este impor tante 
momento. 

CONVOCAÇÃO 
CORAL FEMININO 

“Louvarei ao Senhor durante a minha 
vida; cantarei louvores ao meu Deus 
enquanto eu viver “. (Salmo 146, verso 
2)

A Presidente do Coral Feminino 
convoca todas as coristas para a 
reunião de eleição da Diretoria para o 
ano de 2020, que será realizada no dia 
30 de outubro, às 21h, em primeira 
convocação e às 21h30min em 
segunda convocação com qualquer 
número de coristas. 
Coloquemos nossas vidas em prol do 
serviço do nosso Deus. 
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CHAMADOS À PRESENÇA DO SENHOR!

"Então, ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que, 
desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das 
suas fadigas, pois as suas obras os acompanham". (Livro do Apocalipse, cap. 14, 
verso 13)

Foi chamada à presença do SENHOR na última quinta-feira, dia 17/10, D. 
Bernadette Fonseca Camargos, aos 84 anos, mãe de nossa querida irmã Mariza 
Reis. D. Bernadette nasceu em um lar tradicional católico, tendo seus pais 
evangelizados por uma missionária americana, Rosalee Mills Appleby. Ao se 
converterem, houve uma ruptura com o restante da família. Aos 4 anos ficou órfã 
e foi adotada por Rosalee. Cresceu acompanhando D. Rosalee em seus 
trabalhos missionários e aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador ainda bem 
jovem. Viu a missionária Rosalee plantando vários pontos de pregação que 
vieram a se tornar Igrejas em vários pontos da cidade. Esse amor pela obra 
cresceu em seu coração.  Casou -se com Edmar que também veio a se converter. 
Ao lado do Sr. Edmar, D. Bernadette trabalhou intensamente na obra do Senhor, 
ministrando aulas na Escola Dominical, Escola Bíblica de Férias e organizando 
trabalhos na Igreja onde frequentava. E ambos, sustentando trabalhos 
missionários, acolhendo missionários em sua casa por anos seguidos, 
socorrendo aos necessitados e levando-lhes a palavra. Nestes últimos dias, já 
extremamente cansada, sem conseguir forças para se sustentar, com os olhos 
baços pela catarata que tanto queria tratar e que a doença não permitiu, falava: 
“Senhor, já estou com 84 anos. Combati o bom combate, guardei a fé.  Estou 
pronta pra ir.” 

Seu corpo foi velado no Salão Social de nossa Igreja na sexta-feira, 18/10, onde 
realizamos um Culto fúnebre com a participação do Coral Misto de nossa Igreja. 
Muitos irmãos e amigos estiveram presentes levando à querida família os 
sentimentos fraternos. O sepultamento aconteceu no Cemitério do Bonfim.

Também foi chamado à presença do Senhor no último sábado dia 19/10, aos 82 
anos de idade, o Pb. Itamar Rickli, pai de nossa querida irmã Glaucimar. 
O Pb. Itamar sempre morou em Prudentópolis (PR), onde era atuante na Igreja e 
na sociedade Prudentopolitana. Amava a Palavra de Deus e gostava de 
memorizá-la. Também gostava muito de cantar hinos e ensinou a Bíblia para a 
família com zelo. Homem temente a Deus, seu testemunho influenciou muitas 
pessoas. Acometido por um AVC a quase três anos, mesmo doente testemunhou 
do amor de Deus.
Seu corpo foi velado na Igreja Presbiteriana de Prudentópolis (PR) e sepultado 
naquela cidade. Estes queridos gozam da presença do Senhor no descanso 
eterno. Sabemos pela santa Palavra que o legado de fé continuará falando (Hb 
11.4). À semelhança de Jó dizemos: “O SENHOR os deu e o SENHOR os tomou, 
bendito seja o nome do SENHOR”.   
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NOTAS DE GRATIDÃO

Amada igreja, 
" Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão.” Pv 17:17.

Gostaríamos de registrar nossa imensa gratidão pela vida de cada irmão que nos 
acompanhou em orações, visitas, palavras de ânimo ao longo de toda a 
enfermidade e falecimento da mamãe. À Deus toda a nossa gratidão pelos anos 
que nos permitiu gozar de sua benfazeja companhia. Bendito seja seu Santo 
nome! Nossa especial gratidão ao Rev. Edson e Rev. Rogério que tão 
prontamente colocaram-se ao nosso lado levando a ela força, fé e esperança. 

Ao Rev. Edson, muito obrigada por ceder generosamente o Salão Social para que 
pudéssemos fazer aqui o velório, onde encontramos o bálsamo da Palavra que 
ele nos trouxe. Também não posso deixar de registrar nosso agradecimento aos 
coristas que, deixando suas atividades cotidianas, louvaram a Deus conosco 
naquele culto. Ela amava cantar.

À Ivna, nossa gratidão pelo suporte em toda a organização. Em Cristo,
Edmar, Mariza e Celso, Mateus e família, Tiago e família, Pedro e Victória, 
Rosalee e Henrique.

"Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo." (Tiago 5.16b) 
O Pb. Valério e família agradecem aos irmãos pelo apoio e orações quando da 
cirurgia do seu pai, Sr. Vicente, no dia 09/10. A recuperação do Sr. Vicente segue 
tranquila, razão de nossa gratidão a Deus e rogos a Ele para que assim continue 
até o final do período de convalescença. Que o Senhor recompense a todos 
ricamente.

ELEIÇÕES DAS DIRETORIAS 2020

O Conselho da Igreja estipula a 
primeira quinzena de novembro como 
prazo final para que as Sociedades 
Internas, Corais e todas as forças de 
integração da Igreja elejam as 
Diretorias que estarão à frente dos 
trabalhos no ano seguinte.

Não obstante o prazo mencionado, 
incentivamos todas as Sociedades a 
realizarem suas eleições ainda neste 
mês de outubro. 

CONVOCAÇÃO - UPH 

Homens Fortes, Família Forte, Igreja 
Forte.

O Presidente da UPH convoca todos 
os homens para a Reunião de eleição 
da Diretoria para o ano de 2020, que 
será realizada no dia 10 de novembro, 
à s  1 7 h 3 0 m i n ,  e m  p r i m e i r a  
convocação e às 18h em segunda 
convocação com qualquer número de 
membros. Oremos em favor desta 
reunião. 
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ANIVERSARIANTES 

   27/10
    Ana Elizabete Pitta Maciel 

    Cláudia Beatriz Rodrigues Simões 
    Erasmo Borja 

    Vânia Ribeiro Dias 

28/10
    Maria Clara Silva Lenza 

    Mateus Mitraud Barreto Salum 
    Thessa Cristina Machado de Faria

29/10
    Bruna Rocha Lopes 

    Gabriel Bertolini Maia
    Yáskara R. Lourenço Araujo Fleming

    
31/10

    Yumara Siqueira de Castro

01/11
    Beth Coelho Leite

    Fabíola Silva Pereira
    João Silva Rodrigues Rosa

    Letícia Ussem
    Thiago Bryan Soares de Azevedo

    Virgínia Celma Almeida de Castro Leite

02/11
    Laís Piuzana Leite

    Marco Terenzi de Bessa Pinto 
    Vilma Santos de Carvalho


