
Organizada em 13 de dezembro de 1963

BOLETIM DOMINICAL N° 43 DE 29 DE OUTUBRO DE 2017

500 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE
“Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio 

ao fim é pela fé, como está escrito: O justo viverá pela fé". Romanos 1:17

 Foi há 500 anos. No dia 31 de outubro de 1517, um monge deu início à 

Reforma Protestante. Ao fixar as 95 teses na porta da igreja de Wittemberg, 

na Alemanha, Martinho Lutero inaugurou um novo tempo na história do 

cristianismo. Aquele gesto não ficou restrito às questões religiosas e atingiu 

em cheio a política, a economia e a cultura da Europa. As ideias de Lutero se 

espalharam rapidamente e o mundo nunca mais seria o mesmo.

 Mas o que realmente importa é a mensagem central de Lutero: a 

salvação vem pela fé em Jesus. Registra a história que a ideia da venda de 

indulgências, como uma espécie de passaporte para o céu, era algo que muito 

incomodava Lutero. Ao meditar no texto de Romanos 1:17, Lutero entendeu a 

mensagem preciosa do evangelho de Jesus, “para que todo que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo.3:16). A salvação não é por obras, não é 

por mérito humano, mas vem pela graça infinita de Deus (Ef. 2:8 e 9).

 A pregação da salvação pela fé em Jesus alcançou toda a Europa. E dali, 

chegou a várias partes do mundo, inclusive no Brasil. O protestantismo, com 

seus vários ramos, congrega cerca de 800 milhões de pessoas ao redor do 

mundo. No Brasil, esse número ultrapassa os 40 milhões, conforme o Censo 

de 2010. A mensagem da salvação em Jesus é uma mensagem eterna. Que 

nós possamos, todos os dias, proclamá-la em palavras e em ações. 

Prof. Tercio Torres

Área Ministerial de Ensino
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SEGUNDA-FEIRA
9h às 10h: Intercessão

QUARTA-FEIRA
20h: Culto de Oração

SEXTA-FEIRA
20h: Culto dos Adolas

20h às 22h: Intercessão

SÁBADO
9h às 11h: Intercessão

19h30: ABAJU

DOMINGO
9h30: Escola B. Dinâmica

11h: Culto da Manhã
18h: Desperta Débora

19h: Culto de Celebração

29/10   JONATAS HILÁRIO DE SOUSA      99262.4032 
29/10   ANTONIO FERNANDES TONINHO COSTA     98189.1933 
30/10   PRISCILLA MAYNA DA SILVA LIMA      98401.7214 
30/10   SEVERINA PAULINO DA SILVA        3568.8596
30/10   MARCO AURÉLIO AGUIAR ALOAN       99658.0597 
31/10   ELIENE PEREIRA DA SILVA DIAS 
31/10   ELIETE DE SOUZA FERREIRA FERNANDES     99609.1383 
31/10   KAROLINE OLIVEIRA LACERDA CAMPOS     99844.7341 
01/11   HELOISA HELENA GONÇALVES SILVA     99279.1445 
02/11   GILDETE RODRIGUES BISPO DA COSTA     99292.8609 
03/11   LARISSA MONTEIRO VIEIRA DE MACEDO 
04/11   MARCIO PONCIANO DA SILVA      98101.0720

`

Nosso alvo a ser alcançado 
até junho do ano que vem é 
d e  R $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
(quatrocentos mil reais). É 
um grande desafio, e todo 
desafio traz consigo a 
necessidade de sonharmos e 
de acreditarmos que as 
metas serão cumpridas.

CAMPANHA DA CONSTRUÇÃOATENÇÃO!
As solicitações à 

Administração da Igreja 
devem ser feitas via 

e-mail:
administracao@pibguara.

org.br com cópia para 
pibguara@pibguara.org.br

MINISTÉRIO DE MISSÕES
ATENÇÃO

Se você perdeu sua Bíblia, 
procure o espaço PIB até 
o dia 05/11. Temos várias 
Bíblias esquecidas e uma 
delas pode ser a sua. 
Depois dessa data as 
Bíblias remanescentes 
serão encaminhadas para 
doação. 

ATENÇÃO
Queridos Irmãos, quem tiver pertences particulares na Igreja, por 
favor entrar em contato com a Administração para providenciar a 
retirada até o dia 17/11. O que não for identificado e retirado 
dentro deste prazo será encaminhado para doação.

todo domingo, às 18h.

Avançamos um pouco mais 

e podemos ir muito, muito 

além! Você ainda tem até 

este domingo para ofertar... 

Jesus, transformação e vida, 

faça disso uma realidade 

para nosso povo brasileiro 

por meio de suas ofertas. SEGUNDA-FEIRA
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