Escala do próximo domingo
Dirigente do louvor: Julia
Culto infantil: Marilana e Sueli
Recepção: Teresa P. e Marcus
Som: Rodrigo - Projeção: Fabrício
Filmagem: Galiazzi

Aniversariantes da semana
Dia 01: Ana Eduarda M. Seixas Estima
Dia 02: Ingrid Tchao Pereira

Contribuição
‘Ó Senhor... tudo é teu... tudo vem de
ti, e damos a ti do que é teu.” (I Cr 29).
Esse é o espírito com que devemos dar
ofertas ou entregar nossos dízimos.
Aqui na IP Libertas não fazemos levantamento de dízimos e/ou ofertas durante os cultos. As contribuições voluntárias
são postas no gazofilácio à entrada ou depositadas na conta da igreja:
Igreja Presbiteriana Libertas
Banco Bradesco | Ag. 445 | C/C 162274-9
CNPJ: 14.579.812/0001-48

Participe de um dos nossos
Pequenos Grupos de Estudo e Comunhão

Informativo
Informativo Semanal
Semanal -- 29
01 de
de Outubro
Outubro de
de 2017
2017

Quartas-feiras, às 19:30:
Grupo Leme, com Galiazzi,
Grupo Copanena, com o Pr. Eber
Grupo de Adolescentes, com Joaquim e Serginho
Quintas-feiras, às 19:30:
Grupo Flamengo, com Elaine.
Domingos, às 9:00:
Grupo de Casais Jovens,
com direção intercalada
Grupo de Oração
na igreja, nas quintas-feiras, às 19:30.
Participe na medida do possível.
“Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em
espírito e em verdade” (Jesus)
Prepare-se espiritualmente e fisicamente para o
culto ao Senhor. Seja pontual e reverente. Evite
levantar-se durante o culto. Desligue o celular.
LEIA O BOLETIM DOMINICAL DE SUA IGREJA
PARA SUA EDIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO.
Pastor: Éber Lenz César
Presbíteros: André Galdeano, Antônio Galiazzi,
Fábio Patriota, Rogério Freitas, Ronaldo Spinelli
Diáconos: Marcus Albuquerque, Mozart
Rocha, Rodrigo Boschini.
Secretária: Lucila Marques
Culto Semanal: Domingos, às 18h30.
Reunião de Oração:
Quinta-feira, às 19h30 e Domingo às 17h30
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Rua Francisco Sá, 51, Loja 23, Copacabana
(21) 3088 7919
contato@igrejalibertas.org
www.igrejalibertas.org.br
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Graças a Deus
pelos reformadores
Estamos celebrando os 500 Anos da Reforma
Protestante (31/10/1517). É oportuno recordar um
pouco dessa história e dar graças a Deus.
Jesus prometeu edificar sua igreja. E a edificou.
Num dia dedicado à Festa do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os primeiros cristãos.
Veio para conter o pecado, regenerar, santificar,
consolar e velar pelo crescimento e pureza da
igreja. A partir daí, todos os dias, “acrescentavalhes o Senhor os que iam sendo salvos…” (At 2.47).
A igreja cresceu. Marcou presença no mundo,
fez diferença. Lamentavelmente, nos séculos seguintes, desviou-se de sua trajetória, corrompeu
a “sã doutrina” (II Tm 4.3). Muitos clérigos, por
exemplo, abandonaram a doutrina do perdão
gracioso de Deus e passaram a exigir sacrifícios,
penitências… e dinheiro. Começaram a vender
indulgências papais, prometendo um lugar no céu
aos que as comprassem. A igreja contaminou-se
com superstições, com idolatria e com o poder.
Naquele terrível contexto, Deus levantou alguns
homens, os Reformadores. Eles se voltaram para
as Escrituras (Só as Escrituras); observaram
de novo a centralidade de Cristo (Só Cristo),
redescobriram a justificação pela fé (Só a fé),
independentemente das obras da lei (Rm 1.16-17;
3.23,24,27,28) e muitas outras doutrinas bíblicas
inegociáveis. Creram, pregaram, fizeram diferença. Eclodiu a Reforma! Vou referir apenas os dois
principais reformadores.

Martinho Lutero

Frade alemão, agostiniano, teólogo erudito, foi
um dos grandes pregadores e defensores das
doutrinas bíblicas, principalmente a da justificação
pela fé. Sofreu fortes reações por parte da liderança
da igreja. Mas não se intimidou. Continuou a pregar
e a escrever sobre o que encontrou na Bíblia. Melanchiton, professor de grego na Universidade de
Wittenberg, Alemanha, amigo de Lutero, comentou:
“Depois de uma longa e escura noite, uma luz parece raiar!” Posteriormente, este professor ajudou
Lutero a traduzir a Bíblia para o alemão.
Por esse tempo, a igreja já havia se corrompido a
ponto de, em seus concílios, homologar orações pelos mortos, culto aos santos (principalmente a Maria),
uso de velas nesses cultos, confissão auricular, ima-

gens, água benta, celibato sacerdotal obrigatório,
inquisição, proibição da leitura da Bíblia pelo povo,
primado do bispo de Roma, infalibilidade papal,
transubstanciação (hóstia transformada em corpo
real de Cristo) e outros dogmas.
Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na porta
da Catedral de Wittenberg as suas famosas 95
Teses, denunciando estes e muitos outros desvios
da igreja. Foi um escândalo, uma bomba, início
de uma batalha, a Reforma propriamente dita.

João Calvino

Foi o mais importante sintetizador da teologia
bíblica no século XVI. Humanista de grande valor,
este francês de Noyon dedicou-se aos estudos
jurídicos e à interpretação das leis dos homens,
chegando por esta via ao estudo das leis de Deus.
Em 1534, Calvino renunciou aos benefícios
eclesiásticos, que eram sua principal fonte de renda, e, na sua peregrinação espiritual, foi levado a
exilar-se em Basileia, cidade da Suíça. Aí publicou
as suas famosas Institutas da Religião Cristã, que
enfocam temas fundamentais do Cristianismo.
Seus ensinos foram adotados e ampliados em
alguns pontos por Guilhelme Farel, Theodoro
Beza e João Nox (na foto abaixo).
No primeiro século da história da igreja, o
apóstolo Paulo escreveu ao pastor Timóteo:
“Prega a palavra, insta, quer seja oportuno,
quer não, corrige, repreende, exorta com toda
a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo
em que não suportarão a sã doutrina…” (II Tm
4.2-3). Foi o que fizeram os reformadores. E é o
que nós devemos fazer como cristãos e herdeiros
da Reforma, membros de uma Igreja Reformada.
E é o que muitas igrejas ditas evangélicas mais
necessitam.

Interessado em saber mais sobre a
Reforma e temas afins?
http://reforma500.ipb.org.br/videos/
Bem-vindo, Rev. Davi Botelho. Agradecemos
por atender gentilmente ao nosso convite e
nos trazer a Palavra neste domingo especial
em que celebramos e louvamos a Deus pelos
500 anos da Reforma.
A investidura e posse dos Presbíteros reeleitos, Antônio Galiazzi e Rogério Freitas serão
no culto especial desta noite. Estamos gratos a
Deus e felizes com a participação destes amados
irmãos no pastoreio e administração da Libertas.

Conferência. Sendo poucas as inscrições para
o PitStop (Acampamento) no local anterioremente reservado, em Itaboraí, a comissão tentou
outros hoteis na Barra, mas os preços estão
muito altos. Resolvemos, então, realizar uma
conferência aqui mesmo na Libertas, na mesma
data: dias 18 e 19 de novembro. O preletor será
o mesmo: Pr. Paulo Borges Jr. Reserve a data e
aguarde detalhes. Você não pode perder!
Dia Nacional de Ação de Graças: Culto no dia
24/11, sexta-feira. Aproveitando um compromisso em Campos dos Goytacazes, o Pr. Clinton estará conosco e será o pregador. Lanche após
o culto. Fale com Leila Tchal ou com Márcia
César sobre como você pode colaborar.

Pr. Éber Lenz César

Próximo

Dia 01/11, às 19:30
Você não pode
perder?
Traga seus amigos!

