
Nesse mês de outubro comemoramos o aniversário de 502 anos da Reforma 
Protestante. Foi, certamente, o maior acontecimento na história da igreja cristã, 
depois do Pentecostes. Não foi uma inovação, mas um retorno ao Cristianismo 
apostólico. Não foi um desvio, mas uma volta às Escrituras. A igreja havia se 
desviado da simplicidade e pureza do evangelho. Doutrinas estranhas à palavra 
de Deus estavam sendo pregadas. No dia 31 de outubro de 1517, o monge 
agostiniano Martinho Lutero, opondo-se à prática das indulgências e aos 
desmandos do papado, fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 
noventa e cinco teses contra as indulgências. Estava deflagrada a Reforma 
Protestante do século XVI. A Reforma pode ser resumida em cinco ênfases:
Em primeiro lugar, as Escrituras estão acima das tradições da igreja. A 
autoridade suprema sobre a igreja não vem de seus concílios, mas das 
Escrituras. A tradição da igreja não está em pé de igualdade com a Bíblia; ao 
contrário, a Bíblia é a única autoridade de onde emana toda doutrina e prática 
da igreja. A palavra de Deus é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. É nossa 
única regra de fé e prática. O lema da Reforma é Sola Scriptura.
Em segundo lugar, a salvação é pela fé e não pelas obras. A igreja havia se 
desviado do ensino apostólico e estava pregando uma salvação meritória, 
alcançada pelo esforço do homem. Uma salvação adquirida pelas obras. A 
Reforma colocou a igreja de volta nos trilhos da verdade, ensinando que a 
salvação é resultado não do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por 
nós, em Cristo Jesus. A salvação não é recebida pelo mérito das obras, mas 
unicamente pela fé em Cristo. A fé é a causa instrumental da salvação.  O lema 
da Reforma é Sola Fide.
Em terceiro lugar, a salvação é pela graça e não pelo mérito humano. A doutrina 
da salvação estava sendo distorcida. A igreja pregava que a salvação era 
alcançada pelo esforço do homem e administrada pela igreja. A Reforma 
refutou esse erro e voltou para as Escrituras para afirmar que a salvação é pela 
graça de Deus mediante a fé em Cristo. Não somos salvos pelas obras, mas 
para as boas obras. As obras não são a causa de nossa salvação, mas a sua 
evidência. A graça é o que Deus nos dá sem qualquer merecimento. Deus nos 
amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor de Deus 
por nós é provado, porque ao nos amar, Deus não escreveu esse amor com 
letras de fogo sobre as nuvens, mas esculpiu-o na cruz. Assim diz as Escrituras: 
“Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido 
por nós, sendo nós ainda pecadores” (Rm.5.8). O lema da Reforma é Sola 
Gratia.
Em quarto lugar, a salvação foi realizada exclusiva e cabalmente por Cristo. A 
igreja estava ensinando que havia uma miríade de intercessores entre Deus e os 
homens, mas a Reforma restabeleceu a verdade. Voltou para as Escrituras e 
afirmou que Jesus é o único Mediador entre Deus e os homens (1Tm 2.5). Jesus 
é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos (At 
4.12). Ele é a porta do céu (Jo.10.9), o Caminho, e a Verdade, e a Vida e ninguém 
pode ir ao Pai, exceto por ele (Jo.14.6). Jesus morreu pelos nossos pecados 
(1Co 15.3) e ressuscitou para a nossa justificação (Rm.4.25). Jesus é o 
Advogado junto ao Pai (1Jo 2.1). Ele é o dono, o fundamento, o edificador e o 
protetor da igreja (Mt.16.18). Fora dele não há salvação. O lema da Reforma é 
Solus Christus. 
Em quinto lugar, a glória da salvação só pertence a Deus. Pelo seu desvio da 
verdade, a igreja estava recebendo os louvores pela salvação, como se esta 
fosse uma obra da igreja. A salvação é obra de Deus de ponta a ponta. Deus o 
Pai nos escolheu, Deus o Filho nos redimiu, e Deus o Espírito Santo nos selou 
para o dia da redenção. Tudo foi planejado por ele, executado por ele e será 
consumado por ele. O apóstolo Paulo é enfático: “Porque dele, e por meio dele, 
e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém!” 
(Rm.11.36). Toda a glória da salvação deve ser dada a Deus. Resta claro afirmar, 
portanto, que toda glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, 
é abominação para Deus. Afirmamos, de forma retumbante, portanto, que o 
último lema da Reforma é Soli Deo gloria. 
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BOA LEITURA ESCALA JUNTA DIACONAL

06/10
13/10
20/10
27/10

Diác. Breno

Ceia do Senhor no Culto Vespertino, 
às 18:30 dia 06/10.

ESCALA CULTOS DOMINICAIS

Manhã

Ceia do Senhor:
Responsável pela preparação.

Obs: Precisando ausentar-se, favor 
providenciar substituto Manhã

Escola Bíblica Dominical 9h00

06/10
13/10
20/10
27/10

Pr. Filipe Fontes
Pr. Filipe Fontes
Pr. Nilson Junior
Sem. Günther Nagel

*Ceia do Senhor 
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Pb. Vanderlei
Pb. Rogério
Sem. Günther 
Pb. Eliel

Auxiliar

Pr. Filipe Fontes
Sem. Günther Nagel
Pr. Nilson Junior
Pr. Nilson Junior

PregadorNoite
Culto Solene 18h30mim

contato@ipbfo.org.br

Título: Sexo e a suprema-
cia de Cristo
Autores: John Piper & 
Justin Taylor (org)  
Editora: Cultura Cristã  

Título: Aconselhamento a partir 
da cruz: conectando pessoas ao 
poder curador do amor de 
Cristo. 
Autores: Elyse M. Fitzpatrick & 
Dennis E. Johnson     
Editora: Vida Nova

Rev. Hernandes Dias Lopes

CLASSE de CATECÚMENOS

Você que tem frequentado a IPUFÓ, se 
identificado conosco e quer ser membro de 
nossa igreja, procure os pastores ou os 
presbíteros e matricule-se na Classe de 
Catecúmenos. Essa classe também é 
direcionada àqueles que querem ser batizados 
e aos que querem professar a sua fé, 
tornando-se assim, membros da igreja. 
Estamos à disposição para auxiliá-lo. 

06/10
13/10
20/10
27/10

Noite
Dc. Breno
Dc. Flávio
Dc. Azarias
Dc. Lucas

Dc. Breno
Dc. Flávio
Dc. Azarias
Dc. Lucas

ESCALA PARA SERVIÇO DA CEIA

Acesse o nosso site e veja o Grupo Familiar 
mais próximo da sua residência.

Reunião de Oração
1º e 3º sábados 
de cada mês às 8h00

EBD - 9h00
Noite - 18h30min

Presb. Rogério Presb. Ricardo

Presb. Vanderlei Presb. Eliel
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Igreja Presbiteriana do Brasil: 

VERDADE e VIDA

Todos os Sábado

às 12h30
na Rede Bandeirantes
com Hernandes Dias LopesFRASE para REFLETIR

“Se você crê em Jesus e descansa em seus 
braços, o sofrimento estará para o seu caráter 
assim como o fogo para o ouro”. 
Timothy Keller
 “O cristianismo, se for falso, não tem valor; se 
for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa 
que lhe é impossível é ser "mais ou menos" 
importante.” 
C. S. Lewis

PASTOR

SEMINARISTA

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

Pr. Nilson Ribeiro L. Júnior

Pr. Filipe Fontes

Günther A. Zanchi Nagel

Eliel Braga

Ricardo da Silva Morais

Rogério de Araujo Silva

Vanderlei Lopes Machado

Azarias Braga

Breno Silva Oliveira

Flávio Martins Lima

Júlio César Giovanelli

Lucas Caetano Ferreira



AGENDA da IGREJA

05/10: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ.  

05/10: Clube do Livro, às 17:30, na IPUFÓ.

06/10: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.

06/10: Ceia do Senhor no Culto Vespertino, 
às 18:30.

19/10: Reunião de Oração, às 08:00 na IPUFÓ.  

20/10: Ensaio do Coral, às 17:00 na IPUFÓ.  

26/10: PG dos jovens. 

Toda quarta-feira e/ou quinta-feira há 
estudos bíblicos nos Grupos Familiares. 

MOTIVOS de ORAÇÃO

Grupos familiares

Sociedades Inter. e Departa. da Igreja

Missionários

Coral e Ministério de Música

Escola Dominical e Culto Público

Vizinhança e afastados

Evangelização

Grupo de Teatro “RE9”

Oficiais da Igreja

Famílias da Igreja

Desempregados

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Os pedidos de oração devem ser dirigidos ao 
Pr. Nilson.

MOTIVOS ESPECÍFICOS de ORAÇÃO

nilsonribeiroluz@yahoo.com.br

D. Vivian: saúde

Tite: saúde

D. Margarida: saúde

Angelina: saúde

Nilma: saúde da mãe

Srª.Geni: filhos

D. Alvina: saúde

Dona Odila (mãe da Marli): saúde

Jussara: recuperação da cirurgia 

Maria José (irmã da Maria do Carmo): saúde

Edimar (irmão da Silvany): saúde

Dona Dalva, mãe do Sr. Dorisvaldo: saúde 

Fernando Lianza e família: saúde e orientação

Dona Antonieta, pela sua saúde

Vantuir (tio do André Taveira): saúde

Toda quarta-feira e quinta-feira 
há estudos bíblicos 

nos Grupos Familiares. 

CLUBE do LIVRO

O nosso próximo Clube do Livro será realizado 
no dia 05/10, às 17:30, na igreja. Será um Clube 
do Livro especial, pois iremos conversar sobre a 
obra “Nas sombras da mente” que foi escrita 
pelos nossos irmãos Caíque Apolinário e Raquel 
Cortez Machado. Além de uma boa conversa, 
sempre temos um lanche muito especial. Você é 
nosso convidado! Participe conosco!

Cinco fatores que operam 
a santificação em nossa vida
Como uma pessoa cresce á imagem de Cristo? 
Quais são os fatores que cooperam para a 
santificação? E você? Tem experimentado 
crescimento e maturidade? 
Pelas Escrituras e pela experiência é possível 
concluir que os seres humanos possuem detal-
hes que os tornam diferentes entre si e, ao 
mesmo tempo, são marcados por semelhanças 
que os unem. Qualquer reflexão que busque 
compreender como se dá a transformação do 
homem rumo à santificação deve levar em conta 
esses dois aspectos. 
Considerando as diferenças e as semelhanças 
entre os seres humanos, considerando que 
temos dificuldades com aquilo que é complicado 

ORE PELA NOSSA VIZINHANÇA 
e PELO NOSSO BAIRRO

A IPUFÓ é uma agência do Reino de Deus no 
bairro da Freguesia do Ó. Sendo assim, quere-
mos que os nossos vizinhos conheçam o 
evangelho do Senhor Jesus Cristo que traz 
perdão, salvação e vida eterna. Cada cristão é 
chamado a participar desse projeto de evangeli-
zação. Oremos, anunciemos e testemunhemos 
do Senhor Jesus Cristo. “Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações...” Mt.28.19

08/10 Rebeca (filha Rev.Gilberto Coelho)t

MISSIONÁRIOS e FAMÍLIA

Romênia

03
05
09
11
11
13
17
18
20
21

ANIVERSÁRIO do MÊS

Flávio Martins Lima
Noel Mendes de Lima
Cleene Nunes Cabral Silva
Nilson Ribeiro Luz Júnior
Suzana Barbosa Fernandes Flores
Ana Carollina Matos de Padua
Elenice Rdrigues Franco
Luis Henrique F. Pereira Ribeiro
Ruth Veríssimo Lima
Hugo Franco Rocha

04
04

ANIVERSÁRIO de CASAMENTO

Lucas e Célia
Paulo Roberto e Marcela

Toda Quarta-feiraToda Quarta-feira
das 13h às 16h.das 13h às 16h.

e com aquilo que simplista, e, considerando que 
nos damos bem com princípios que são simples 
e verdadeiros, Davi Powlinson destaca cinco 
fatores que estão presentes nos contextos das 
mudanças que ocorrem conosco rumo a santifi-
cação. São eles: 
Deus muda você: “Por que Deus é quem efetua 
em vós tanto o querer, como o realizar, Segundo 
a sua boa vontade.” (Fp.2.13)
Todo bom fruto em nossas vidas vem do trabalho 
de Deus em nós. 
A Palavra muda você: “O testemunho do Senhor 
é fiel e dá sabedoria aos símplices”. (Sl.19.7)
A Escritura nos fala com uma voz verdadeira, 
num mundo agitado por vozes falsas. 
Pessoas sábias mudam você: “Quem sonda 
com os sábios será sábio, mas o companheiro 
dos insensatos será mau.” (Pv.13.20)
Bons exemplos fazem uma enorme diferença em 
nossa vida (2Tm.3.10-11). O crescimento piedo-
so é mais frequentemente mediado pelos dons e 
graças de irmãos e irmãs em Cristo. 
Sofrimento, lutas e problemas mudam você: 
“Embora sendo Filho, aprendeu a obediência 
pelas coisas que sofreu”. (Hb.5.8)
Deus trabalha em nós em meio aos problemas 
porque os problemas chamam a nossa atenção. 
As dificuldades nos fazem carecer de Deus. 
Lutero dizia que as tribulações eram o seu maior 
professor porque faziam a Escritura e a oração se 
tornaram vivas. 
Você muda você: “Ao deixar os ídolos, vos 
convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e 
verdadeiro” (1Ts. 1.9)
Você é totalmente dependente de Deus e, ao 
mesmo tempo, é totalmente responsável por 
suas atitudes. Você crê, procura, se arrepende, 
pede ajuda, agradece, confessa, obedece, chora, 
louva, é honesto, abandona os falsos deuses e se 
volta ao único Deus verdadeiro. 
Cada um desses fatores atua no processo de 
amadurecimento e santificação. Há uma ordem 
nesses fatores que deve ser considerada. Entre-
tanto, na experiência humana, eles atuam de uma 
forma dinâmica e com uma certa imprevisibili-
dade. Em todos os momentos, Deus está 
trabalhando na vida do seu povo, formando em 
nós a imagem do seu Filho amado, o Senhor 
Jesus Cristo, em quem nós devemos manter os 
nossos olhos bem fixos na caminhada cristã. 
Reflita seriamente nisso. Que Deus nos abençoe. 
(adaptado de David Powlinson por Nilson Junior). 




