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Celebramos a importante data de 31 de outubro de
1517, quando Lutero pregou as 95 Teses, na porta da
igreja de Wittemberg. Há 490 anos atrás foram lançadas
as bases da Reforma Protestante.

O S 5 F UNDAMENTOS

DA

R EFORMA

Primeiro Fundamento: Sola Gratia

A Reforma foi um grito de protesto contra as heresias do
Catolicismo Romano. Não um protesto político, mas uma chamada a retornar aos ensinos bíblicos. Como resultado do fogo da
Reforma, cinco teses doutrinárias como ouro puro, permanecem
para o estudo e reflexão. A primeira é “Sola Gratia,” que significa
“só pela graça.” Em Tito 2:11-14 Paulo explica o propósito da
graça de Deus. É o ensino bíblico que salvação é pela graça de
Deus somente - Efésios 2:8-9.

Segundo Fundamento: Sola Fide

Este é o segundo grito da Reforma. Significa “pela fé somente.” Comece mos lendo Hebreus 10:36-39. “Porque necessitais
de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de
Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo
aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá
pela fé; e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós,
porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas
daqueles que crêem para a conservação da alma.”

Terceiro Fundamento: Solus Christus

Agora veremos “Solus Christus,” que significa “Cristo somente.” Em Atos 4:5-12, a Igreja de Jesus passava pelas dores de
parto. Os apóstolos estavam proclamando o Evangelho, mas
os judeus não gostavam disto. Haviam prendido a Pedro e
João. Então Lucas nos diz em que base eles pregavam, nos
versos 11 e 12. É o mesmo que João 14:6 e 1 Timóteo 2:5. Ou
seja, Só Jesus Cristo salva!

Quarto Fundamento: Sola Scriptura

“Sola Scriptura,” significa “pelas Escrituras somente.” Jó, após
a perda de todos os bens, todos os filhos, sua reputação, sua
saúde, e, enquanto seus amigos falsamente o acusavam de ter
pecado, ele apenas disse em defesa do seu caráter: “Do preceito
de Seus lábios nunca me apartei, e as palavras da Sua boca
prezei mais do que o meu alimento.” Jó 23:12. É o ensino de 2
Timóteo 3:14-17, como estabelece o Salmo 138:2, a autoridade
absoluta da Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática.

Quinto Fundamento: Soli Deo Gloria

Quer dizer “a Deus somente seja a glória.” O Apóstolo Pedro
em 1 Pedro 4:9-11 diz isso. As Escrituras revelam que o homem
deve fazer tudo para que Deus seja glorificado. Em 1 Coríntios
6:20, o apóstolo Paulo diz que devemos “glorificar a Deus em
nossos corpos.” Depois, em 1 Coríntios 10:31, ele diz: “Portanto,
quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei
tudo para a glória de Deus.”
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– Pr. José Nogueira –

Os casais de nossa igreja estão
no Retiro de Casais, em Guaramiranga,
estudando sobre a Educação de Filhos.
Portanto, achamos oportuno, neste
Informissões, estudar sobre o sério
assunto acerca da Disciplina Física dos filhos:

“

NÃO BATA NA CRIANÇA,
EVITE A III GUERRA MUNDIAL

”

Esta frase acima apareceu em tudo que era meio de comunicação. Nós, os pais, estamos sendo bombardeados com este tipo de
ensino. Alguns livros de psicologia ensinam que não se deve bater
na criança, caso contrário, ela crescerá toda inibida, cheia de frustrações e complexos. Somos gratos aos psicólogos pelo trabalho que
desenvolvem e admiramos os seus estudos sobre a personalidade
e comportamento humano. Mas, como crentes, sabemos que eles
não possuem a palavra final, e nem podem, muitas vezes avaliar
corretamente o ser humano, pois, em sua maioria, ignoram ou não
crêem na natureza pecaminosa do homem.
Em 1 Samuel 3:11-14, Deus repreende Eli por haver falhado em
disciplinar seus filhos. Eli, muito ocupado, negligenciou o treinamento
e a disciplina dos filhos. Deus o exorta por isso. Em Efésios 5:23, diz
que o marido é o cabeça do lar. É o responsável pelo que se passa
em sua casa. E em 6:1, lemos: “Filhos, obedecei a vossos pais.” A
palavra aqui usada para pais refere-se ao marido e à mulher. Mas,
a palavra utilizada no versículo 4 (“Pais, criai vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor”), seu significado no original grego
corresponde apenas ao marido. Em outras palavras, o responsável
pelo treinamento, educação e disciplina dos filhos é o marido, o pai.
Naturalmente, a esposa também participa ativamente dessa tarefa,
mas a responsabilidade está sobre os ombros do esposo.
Depois de verificar que essa obrigação é do pai, vejamos como
eles devem educar seus filhos.
Em Hebreus 12:5-13, aprendemos dois princípios:

1 - Toda criança deve ser disciplinada (vs.7).
Uma das razões para a criança ser disciplinada é porque ela
não é nenhum anjinho, mas, sim, um pecador, “pois todos pecaram”
(Romanos 3:23). Isto já vem do nascimento, “eu nasci na iniqüidade
e em pecado me concebeu minha mãe” (Salmo 51:5). E ainda: “A
estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina
a afastará dela”(Provérbios 22:15). Portanto, não tenha medo de
utilizar a vara. “A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança
entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe” (Provérbios
29:15). “Corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua
alma” (Provérbios 29:17).
2 - Toda disciplina deve ser aplicada com amor (vs. 6)
Há pais e mães sinceros que desejam corrigir seus filhos, mas
pecam na maneira de fazê-lo. São cruéis para com eles. Ponha
seu filho no colo e deixe que ele saiba o motivo por que ele está
apanhando. Depois use a vara, para doer mesmo. Após a disciplina,
demonstre com carinho e compreensão que você a ama.

TEOLOGIA DE MISSÕES
AS PESSOAS DO FIM DA TRIBULAÇÃO
Estamos estudando na EBD (domingo, às 9 horas)
sobre as profecias acerca do Arrebatamento da Igreja
(1Tessalonicenses 4:13-18) ocorrer antes da Tribulação
(Apocalipse - capítulos 4 a 6).
Surgiu em nossa classe a pergunta sobre que tipos de pessoas
ficarão no fim da Tribulação e o que acontecerá com elas.
Vejamos esses 4 exemplos de pessoas que farão parte da Tribulação:

1

- PESSOAS CONVERTIDAS NA TRIBULAÇÃO
E SOBREVIVENTES ATÉ O FIM DA TRIBULAÇÃO
Os que se converterem na Tribulação e que, conseguindo escapar
da perseguição do Anticristo, chegarão vivas ao fim da Tribulação.
Elas serão julgadas no “Juízo das Nações” (Mateus 25:34) e entrarão
no Reino Milenar com seus corpos naturais, terão filhos e viverão no
Milênio normalmente - Isaías 65:20-25.

2

- PESSOAS PERDIDAS (OS NÃO-CONVERTIDOS NA
TRIBULAÇÃO) E QUE PERMANECERÃO VIVAS
ATÉ O FINAL DA TRIBULAÇÃO
Os que tendo adorado ao Anticristo e estarão vivas por ocasião
da Segunda Vinda de Cristo (parousia), no fim da Tribulação. Elas
serão julgadas no “Juízo das Nações” e lançadas no Inferno (Mateus
25:31-33 e 41).

3

- PESSOAS CONVERTIDAS NA TRIBULAÇÃO
E QUE SERÃO MARTIRIZADAS DURANTE A TRIBULAÇÃO
Os que forem salvos na Tribulação e que morrerão como mártires
da perseguição do Anticristo irão para o Céu (Apocalipse 6:9-11). Mas,
há uma promessa especial para eles: Ressuscitarão (seus corpos)
no fim da Tribulação e entrarão no Milênio com corpos glorificados
(como a Igreja) - Apocalipse 20:4.

4

- PESSOAS PERDIDAS (QUE NÃO SE CONVERTEREM NA
TRIBULAÇÃO) E QUE MORRERÃO DURANTE A TRIBULAÇÃO
Haverá adoradores da Besta que morrerão pelas catástrofes da
Tribulação (afinal foram enviadas para elas - Apocalipse 3:10). Irão
para o Inferno ao morrerem, como todos que morrem sem Cristo
- Apocalipse 6:7-8. No fim do Milênio ressuscitarão para o Tribunal
do Grande Trono Branco. Depois de julgadas segundo suas obras
e condenadas, serão lançadas no Lago de Fogo: o destino do sofrimento eterno para todos que desprezaram a misericórdia de Deus
- Apocalipse 20:5 e 11-15.
Jesus Cristo chamou o período da Tribulação de Noite: “a noite
vem, quando ninguém pode trabalhar”, por isso nos exorta “é necessário que façamos as obras dAquele que Me enviou, enquanto é
dia” (João 9:4). Ou seja, na Tribulação nós não estaremos aqui no
mundo e não poderemos mais trabalhar em Evangelismo e Missões.
Portanto, enquanto é dia (nosso tempo), devemos nos dispor para
cumprir a Grande Comissão (Mateus 28:18-20).
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MISSÕES – OREMOS PELOS
CRENTES CHINESES

ARTIGO ESCRITO POR UM PASTOR CHINÊS
Allen Yuan, pastor chinês
O preço de servir a Jesus é pessoal.
No limite, é uma atitude não natural e
poderosa que pode ser expressa assim:
ao invés de insistir em meus direitos,
estou disposto a deixá-los em favor
dos outros. Este é um padrão de comportamento que se aprende por meio
da disciplina, pois tudo na sociedade moderna trabalha contra
ele. O mundo é diametralmente oposto a qualquer conceito ou
prática de autonegação. Alguns que acham que compreendem
esse conceito têm uma perspectiva um tanto deturpada. Pois,
seguir a Jesus de verdade requer ações deliberadas que podem
muito bem ir de encontro à cultura reinante. Jesus conclui: “Todo
aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode
ser meu discípulo” (Lucas 14:33).
Oswald Chambers, conhecido escritor de devocionais, chama
essa batalha de renúncia. Ele sugere que a verdadeira renúncia
na direção de Jesus começa no interior, na vontade própria,
e não no mundo exterior. “Estou determinado a estar com Ele
- e somente com Ele - de forma total e absoluta”. “Dar-se em
verdadeira renúncia a Ele significa abrir mão do luxo de fazer perguntas. Não temos propósito a executar que seja propriamente
nosso. De fato, não há a consciência do próprio esforço, porque
a vida toda é preenchida por Aquele a Quem nos entregamos...
e então Ele age por meio de nós o tempo todo”.
E continua: “Há apenas uma coisa que você pode consagrar
a Deus, que é seu próprio ser (Romanos 12:1). Paulo disse que
sabia ser um “capacho” sem ficar ressentido pois a razão principal de sua vida era a dedicação a Jesus (2 Corintios 12:15).”
MOTIVOS DE ORAÇÃO

1 - Agradeçamos ao SENHOR pela vida do Pr. Allen Yuan. Ele é um sábio
pastor da China que passou mais de 21 anos na prisão em razão da sua
fé. Ele está com quase 90 anos e trabalha para o Senhor tanto quando
trabalhava quando era jovem. Quando indagado se vai se aposentar, ele
fica contrariado: “Aposentar! Onde foi que você viu isso na Bíblia?” Para
Yuan, a vida é dada por Deus para que sirvamos e coloquemos nossos
próprios interesses no incinerador. Ele rebate: “Jesus disse: “Trabalhai
enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar!”
2 - Oremos para que mais pastores tenham a mesma atitude bíblica do
Pr. Yuan. Quando compartilha suas experiências e a falta de autonegação
em grande parte do mundo ocidental, Yuan conclui: “ Você deve abrir
mão agora para que, quando for perseguido e obrigado a abrir mão, você
esteja pronto a fazê-lo vitoriosamente.
3 - Oremos pelos 50 milhões de chineses que professam o Cristianismo
e que anseiam por uma Bíblia. Calcula-se que há ao todo 70 milhões
de cristãos na China, cerca de 6% da população (1 bilhão e 250 mil
habitantes).
4 - Oremos pela doutrina bíblica entre os crentes chineses. Estima-se que
em 2.050 haverá 100 milhões de crentes chineses (quase igual a toda
população do Brasil), mas as igrejas ressentem-se pela falta de Bíblia
e estudos teológicos ortodoxos, e são disseminadas muitas heresias e
sincretismo religioso com pensamentos do Budismo.

OREMOS POR MISSÕES
LOCAIS E TRANSCULTURAIS
PROJETO CALEBE - A viagem do Pr.

Projeto Calebe

Nogueira e Roberto a Israel é inspirada em Números 13:17-24: “Enviou-os
Moisés a espiar: a terra de Canaã, e
Números
disse-lhes: Subi ao Neguebe, e pene13:17-24
trai nas montanhas. Vede a terra, que
tal é; e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos.
E qual é a terra em que habita, se boa ou má; que tais são as cidades
em que habita, se arraiais ou fortalezas. Também qual é a terra, se fértil
ou estéril; se nela há matas, ou não; Tende ânimo, e trazei do fruto da
terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram
e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de
Hamate. E subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebrom, onde estavam
Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anaque (Ora, Hebrom foi edificada sete
anos antes de Zoã no Egito). Depois vieram até e vale de Escol, e dali
cortaram um ramo de vide com um cacho, de uvas, o qual dois homens
trouxeram numa vara; como também romãs e figos.”
Como Moisés enviou os espias para o conhecer e analisar a terra de
Canaã antes da entrada do povo de Israel, assim também a nossa
igreja está enviando seus representantes à terra de Israel antes da ida
da Família Kedoshim. Eles têm a missão de conhecer melhor “in loco”
aquele campo missionário.

BRASIL - País conhecido em todo o mundo por sua tolerân-

cia às diferenças raciais, religiosas e étnicas, encontra-se
diante de uma flagrante ameaça à liberdade de expressão e culto. Dois
projetos de lei que se propõem a evitar o preconceito, também possuem
regras para silenciar e censurar a pregação da Bíblia. E sem que a
maioria da população se dê conta disso, estão seguindo o trâmite de
aprovação no Congresso Nacional. Um deles está no Senado, prestes
a se tornar lei (PL 122/06) e outro com o mesmo teor está na Câmara
dos Deputados (PL 6418/2005). Votação para o dia 22 de novembro.
Poderemos assistir pastores sendo presos por pregarem o Evangelho,
como em muitos países da África, e pais perdendo a guarda dos filhos por
transmitirem a sua convicção religiosa, como ocorre no Oriente Médio.

UZBEQUISTÃO (ocupa 11º na lista dos países que mais

perseguem o Evangelho) - Oremos pela igreja Ressurreição em Andijan, no Uzbequistão, que decidiu fechar as portas e parar
todas as suas atividades, devido ao longo período de pressão que
o pastor e os membros sofrem. O pastor Bakhtier Tuichiev comenta
que foi perturbado por parte dos líderes do distrito e do promotor. “É
muito doloroso ter de falar sobre todas as ameaças e insultos que
tivemos de agüentar”, ele comentou.

ETIÓPIA - Layo era líder do seu clã e da Igreja Ortodoxa

de Wollega. O fato de aceitar Cristo causou tumulto, e
os outros dois líderes do clã incitaram os moradores a atacar Layo e
tentar matá-lo. No início do ano, ele escapou de um ataque. A polícia
e as autoridades locais nada estão fazendo para protegê-lo. Peçamos a proteção de Deus para esse homem idoso, cuja conversão
encorajou outros cristãos. Que Layo permaneça calmo e em paz em
meio a todas as ameaças que sofre, colocando sua fé em Deus e
não nas pessoas. E que ele seja exemplo para os não-cristãos.

N otas & Notícias

AÇÕES DE GRAÇA - DIA DOS VIVOS

O SENHOR nosso Deus excedeu todas as nossas expectativas
quanto à programação do Dia dos Vivos. Estávamos apreensivos por causa de tantas coisas que aconteceram em outubro
que impediram um melhor planejamento das atividades.
Porém, o Senhor Jesus abençoou nossas deficiências e superabundou em graça. A campanha de distribuição de 15 mil folhetos
na sexta-feira foi abençoadíssima. As três apresentações da
Peça Mãos Vazias foram excelentes, tivemos um público atento
e muitas pessoas foram à frente para receber
um livreto evangelístico, mostrando interesse
em conhecer melhor a Bíblia Sagrada.
Soli Deo Gloria (“a Deus somente seja a glória”).
Assis Nogueira, interpretando
o Senhor JESUS

Raquel Teixeira, interpretando
Jane no inferno

Decisões no domingo a noite

NOITE DE VIGÍLIA
• DIA 14 - às 20 horas

Promoveremos um tempo dedicado a oração, no dia 14 (quarta-feira), véspera do feriado da
Proclamação da República (15
de Novembro). Iniciaremos às 20
horas e, se Deus permitir, iremos
até a meia-noite. Teremos Estudo
Bíblico, ações de graça, orações
congregacionais e em pequenos
grupos. Participe no espírito de 1
Tessalonicenses 5:17.

MOCIDADE ESPECIAL
e ENCONTRO DE CASAIS
• Dia 17 - sábado - 19 horas

Estamos planejando junto com
a Igreja Cristã Evangélica de Presidente Vargas um encontro muito
especial. Os jovens daquela igreja
virão participar de nossa Mocidade,
e os casados farão parte de nosso
Encontro de Casais, no próximo
sábado, à noite. Vamos orar e
participar a fim de que tenhamos
um bom tempo, com edificação e
comunhão.

RETIRO DAS DORCAS

DIA INTERNACIONAL
DE AÇÕES DE GRAÇA
4ª quinta-feira de Novembro
• Dia 22 - às 19 horas

Vamos nos preparar para celebrarmos com alegria o nosso Dia de
Ações de Graça. È uma noite muito
importante em que nós nos reunimos
exclusivamente para agradecer ao
SENHOR Deus por tantas bênçãos
que Ele tem derramado em nossas
vidas. Como em todos os anos, cada
família traz um prato especial para o
Jantar Ágape e os jovens trazem um
litrão de refrigerante. Vamos preparar
com muito amor e participarmos
cheios de gratidão e alegria.
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MULHERES DE DEUS ENFRENTANDO A REALIDADE

Estamos com quase tudo preparado para o Retiro de Mulheres do
Ministério Dorcas, nos dias 30 de novembro e 01 e 02 de dezembro.
O Retiro será no Hotel Don’Ana, com o tema: “MULHERES DE DEUS
ENFRENTANDO A REALIDADE”. As inscrições e poupanças podem ser
feitas com a Liderança do Ministério Dorcas.

