
No dia 31 de outubro de 1517, 
Matinho Lutero pregou, na porta da 
capela de Wittenberg, na Alemanha, 
as famosas 95 teses contra práticas 
não bíblicas que eram usuais na igreja. 
Esse evento foi considerado o marco 
inicial da “Reforma Protestante”, um 
movimento de retorno às Escrituras, 
que buscou corrigir a igreja dos desvios 
doutrinários e eclesiásticos que foram 
se acumulando ao longo dos séculos. 

Naquele tempo a igreja passava por 
uma grande crise espiritual. Crise de 
autoridade, pois valorizava mais a 
tradição do que a Bíblia, colocando as 
decisões do Papa em igualdade com a 
revelação de Deus. Crise de adoração, 
pois as missas eram realizadas em 
latim, uma língua que o povo não 
compreendia.  Corrupção da liderança 
(clero), que explorava a fé das pessoas 
com a venda de indulgências (venda do 
perdão dos pecados). O povo comum 
não tinha acesso às Escrituras. Quase 
não havia traduções para o vernáculo 
(língua do povo). A igreja perseguiu e 
matou homens que traduziram a Bíblia.  
John Wycliff e (1328-1384) foi morto 
por traduzir a Bíblia para o inglês, e 
Jan Huss (1369-1415) foi queimado 
vivo por pregar na língua do povo e 

ensinar a participação dos crentes na 
ceia (apenas os clérigos podiam tomar 
o cálice), e contra a adoração aos santos.   

No século XVI, para uma pessoa ler 
a Bíblia era preciso ter autorização 
dos bispos da igreja, porque de modo 
geral a igreja considerava a leitura 
bíblica prejudicial. O Papa Pio IV, em 
1559, declarou: “Qualquer pessoa 
que leia ou tenha uma tradução 
em seu poder sem esta permissão, 
não poderá ser absolvido de seus 
pecados até que devolva essa Bíblia”. 

É nesse contexto de grande crise 
espiritual que homens como Martinho 
Lutero, Ulrico Zuínglio, João Calvino, 
John Knox e muitos outros foram 
levantados por Deus para restaurar 
a vida da igreja. Homens que não 
foram revolucionários, mas servos 
fi éis que, capacitados pelo Espírito, 
pregaram e ensinaram as Escrituras. 

De forma resumida, existem cinco 
verdades bíblicas resgatadas na 
Reforma Protestante que impactaram 
a vida da igreja. São elas: Sola Scriptura 
(somente a Escritura); Solus Christus 
(somente Cristo); Sola Gratia (somente 
a graça); Sola Fide (somente a fé); Soli 
Deo Gloria (glória somente a Deus).
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Em nossos dias, como no século XVI, 
a igreja de Cristo tem grandes desafios. 
Dentre eles, desvios doutrinários e 
teológicos difundidos amplamente com 
o avanço da internet. Judaização da 
igreja, falsos mestres que deturpam o 
evangelho e mercadejam a fé. Pregadores 
da autoajuda que transformam a 
mensagem de salvação em palestra 
motivacional; igrejas secularizadas 
que corrompem o culto a Deus em 
show, púlpito em palco Stand Up.

Diante de tudo disso, podemos 
aprender lições precisas com a Reforma 
Protestante para que “batalhemos 
diligentemente pela fé que uma vez 
por todas foi entregue aos santos” 
(Jd 3 parte b). Algumas delas: 

A igreja deve ser guiada pelas Escrituras 
e não pela imaginação dos homens; 

Cristo deve ser exaltado como único 

mediador entre Deus e os homens; 
Pecadores são salvos 

unicamente pela graça de Deus;
A fé, que é dom de Deus, é o meio 

de recebermos a graça de Deus; 
Toda glória deve ser direcionada a 

Deus e não a nós ou quem quer que seja.
Muito mais poderia ser dito sobre 

as lições da Reforma Protestante para 
nosso contexto. Como igreja reformada, 
devemos avaliar nossas práticas, nosso 
culto, nossa pregação e nossa vida, 
a fim de que Deus seja glorificado 
em nossa geração e, até Jesus voltar, 
passemos o evangelho verdadeiro 
aos que vierem depois de nós. 

Soli Deo Gloria 
Pr. Vinícius Ferreira 

Motivos de Oração

1. Renda graças e dê louvores ao Senhor por sua terna Salvação; 
2. Louve ao Senhor Jesus por sua maravilhosa graça; 
3. Sirva a Deus em gratidão por seu eterno amor e misericórdia; 
4. Ore ao Senhor em favor das atividades da igreja em novembro;
5. Busque a Deus por maior comunhão e santidade com Ele; 
6. Interceda a Deus pelos moradores de rua;
7. Agradeça ao Senhor pelas chuvas que estão caindo no Brasil;
8. Interceda junto a Deus pelo Governo; 
9. Ore por visitantes em nossos cultos e os receba com alegria; 
10. Peça o cuidado do Senhor por nossos idosos; 
11. Ore ao Senhor pelos missionários no campo;
12. Peça a Deus em favor dos refugiados no Brasil; 
13. Honre a Deus com seus dízimos e ofertas, seja fiel;
14. Ore em favor dos desempregados; 
15. Rogue a bênção de Deus para as famílias enlutadas.

Idosos: Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina,  Lourdes Polon, Maria Dilma, Dª.  
Nilza e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma Bueno, Maria 
Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Costa, Sérgio Haussmann, Eduardo Oliveira, Luiza Amara, 
Anderson e Luiza Custódio.

“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) 



Notícias fique bem informado!

SANTIDADE – O que lhe vem à mente 
quando se escuta ou vê esta palavra: 

“Santidade”.  O Conselho da ICE SJCampos 
a confirmou como tema para 2022. 
Então, 2022 será o ano de investirmos em 
santidade. Pessoalmente iremos trabalhar 
na santidade no plano vertical bem como no 
horizontal, ou seja, com Deus e com nossos 
irmãos. O nosso modelo será o Senhor 
Jesus, e nosso alvo será parecer com Ele.

2022 – Todos os líderes de ministérios 
da ICE SJC, bem como os Diretores das 

nossas congregações, devem se programar 
para que as atividades do ano a seguir tenham 
a santidade como objetivo final. Pergunte-
se: “O que devo fazer para me parecer mais 
com Jesus?” A palavra de Deus de dará a 
resposta. Leia e medite nela todos os dias – Sl 1

CETEVAP – Fomos informados de 
grandes dificuldades que o Centro de 

Estudos Teológicos do Vale do Paraíba 
(CETEVAP) tem enfrentados nos últimos 
meses. Quero desafiar os irmãos a orar 
e auxiliá-los com ofertas financeira que 
possa ajudá-los a atravessar essa crise.

CULTO DE MISSÕES – O Pr. Denis está 
de visita à nossa região este mês, e vai 

pregar aqui na ICE SJCampos, domingo (31 
de outubro) às 9h. Ele dará seu testemunho 
e nos falará o que Deus tem feito na região 
do Brasil onde desenvolve seu ministério.
 

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA – São três 
bilhões de razões para participarmos desta 

conferência nos dias 27 e 28 de novembro. 
Durante o mês de novembro estaremos, como 
igreja, orando diariamente por diversos povos 
e nações ao redor do mundo. As informações 
serão enviadas através dos grupos de Whatsapp 
da igreja e estarão disponíveis no nosso site. 

NOTA DE PESAR – No final da tarde de 
segunda feira (25 de outubro), nosso 

irmão Flávio Roberto (62 anos), foi chamado 

ao descanso de Deus. Ele fez sua decisão por 
Jesus em meio a muitas dores, causada por 
sua enfermidade. Mas confirmou sua decisão 
ao lado de Jesus. Suas filhas, Ana Paula, Ana 
Carolina, Ana Flávia servem a Jesus em nosso 
meio. Oremos pela sua esposa, filhas e netos. 

CAFÉ DOS COMERCIÁRIOS – Um tempo 
em que a Igreja trabalha com um só alvo, 

numa só direção, algo para todos os membros. 
Quando se evangeliza, as demais atividades 
ficam em segundo plano e o nome do Senhor é 
glorificado, porque o reino se expande. Venha, 
aliste-se! Tem atividade para todos. Será no 
dia seis de novembro, a partir das sete horas. 

NOSSAS CONGREGAÇÕES – Elas são 
nossas filhas e precisam de todo o cuidado e 

atenção da igreja mãe que somos nós. Ore por 
elas e programe uma visita. Certamente será um 
tempo de edificação e crescimento espiritual.

BOAS NOVAS – Chegou o Natanael 
com saúde e graça.  Ele é terceiro filho 

do Vantoil Jr e da Paola, veio às 18h30 
do dia 25 de outubro. Graças a Deus, 
todos estão bem e desfrutam de saúde. 

CULTO DA MATURIDADE – Queremos 
muito que os amados irmãos façam todo 

investimento necessário para estarmos 
juntos nos cultos a Jesus. Entendemos 
que todos os protocolos da OMS foram 
observados e voltamos à normalidade 
em nossos cultos, por isso informamos 
que em novembro não teremos o culto 
da maturidade separado dos demais. 

BAZAR DE NATAL – A Tarde de Artes 
está preparando mais um bazar de 

Natal. Convidamos todos os irmãos para 
uma visita. O bazar estará aberto nos dias 
05 e 06 de novembro, sexta e sábado, das 
14h às 18h, lá no ECC. Lembre-se que o 
objetivo dele é para auxiliar as esposas 
de missionários. Esperamos vocês!
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–“...É licito pagar tributo a César ou não? 
Devemos ou não devemos pagar? [...] Disse-
lhes, então, Jesus: Dai a César o que é de César e 
a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram 
dele.” (Mc 12.14, 17). Segunda feira – Mc 12.35-
44 (Jesus, os escribas e a viúva); Terça feira 
– Mc 13.1-13 (o princípio das dores); Quarta 
feira - Mc 13.14-23 (a tribulação); Quinta 
feira – Mc 13.24-37 (a Volta); Sexta feira – Mc 
14.1-11 (unção e traição); Sábado – Mc 14.12-
26 (Páscoa e Ceia); Domingo – Mc 14.27-42 
(no Getsêmani);  “Respondeu-lhes Jesus: Não 
provém o vosso erro de não conhecerdes as 
Escrituras, nem o poder de Deus?”  (Mc 12.24)

DAMARIS ADELINA BARNABÉ GRANGEIRO
LEILA MARIA PEREIRA
BRUNO CRUZ ALMEIDA 
EDUARDO SCARLATO 
ERINEIA DE SOUZA 

MARCIA GABRIELA e FRANCISCO NASCIMENTO
ROSEANE e CARLOS GUEDES
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Dados Bancários

Plantão

Agenda Semanal

Aniversariantes

Casamento

GRUPO B

Dc. Paulo Henrique P. A. Santos
Francisco  Asssis O. Nascimento
Tales Henrique F.  Nascimento
Letícia Cruz Fagotti
Mariana Dousseau G. Melo
Pb. Carlos G. V. Melo

Domingo
09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
18h15 - Culto

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

HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

Reflexão Diária
Banco do Brasil: (Dizimos e ofertas)
Agência: 3443-6    C/C: 19.600-2

PIX: 45.693.165/0001-24

Banco do Brasil: (Apenas missões)
Agência: 0175-9    C/C: 10.6753-2

PIX:  MissoesICESJC

Bradesco: (Apenas missões)
Agência: 0225-9    C/C: 358726-6

 Enviar comprovantes para:
tesouraria@icesjc.com.br
CNPJ: 45.693.165/0001-24

GRUPO C

Dc. Pablo Miller S. Santos
Dc. Cláudio Osiro
Débora Coutinho Rodrigues
Lídia Berbert  O. Muramoto
Renan Miranda Muramoto
Pb. Josias Custódio Júnior
Pb. Milton Carlos  S. Júnior


