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Reforma Protestante 

 
No dia 31 de outubro, comemora-se 

aquilo que se tornou a data de aniversário da 
Reforma Protestante (1517). Nesse dia, um 
jovem monge alemão chamado Martinho 
Lutero (1483-1546) afixou suas 95 teses na 
porta da igreja do castelo de Wittenberg 
(Alemanha). Sua atitude era um 
questionamento a determinadas crenças e 
práticas da Igreja Católica de sua época, 
sobretudo contra a venda de indulgências. 
Muitas coisas podem ser ditas acerca desse 
evento que foi tão importante para a Igreja 
de Cristo. Mas por quê? 

As 95 teses representaram um convite 
ao debate público. Era a versão do século XVI 
de um blog provocador, convidando para 
uma discussão na rede. A provocação foi 
entre o frade dominicano Johann Tetzel 
(1465-1519) e Philip Melanchthon (1497-
1560), amigo próximo e colega de Lutero, 
que descreveu Tetzel como “um bajulador 
muito audaz”, ou seja, um chato atrevido, 
assim poderíamos dizer nos dias atuais. 

Na ocasião, a maioria das pessoas 
acreditava em purgatório, um lugar de 
tormento para aonde as pessoas iam depois 
da morte, a fim de purgar seus pecados 
antes de sua promoção para o céu. Tetzel 

vendia indulgências – promessas que 
vinham do papa no sentido de diminuir o 
tempo de purgatório. “Assim que a moeda 
cai no cofre, sobe a alma do purgatório”, 
esse era o refrão da propaganda. As 95 teses 
de Lutero protestavam contra essas 
indulgências e contra a preocupação 
exagerada da igreja em relação à riqueza. 
Não foi uma série de declarações 
especialmente radicais, certamente não 
para os padrões de pensamento que, mais 
tarde, Lutero viria a demonstrar. Mas 
atingiram a igreja onde ela se encontrava 
mais vulnerável: no bolso. 

O arcebispo local fez uma queixa ao 
papa. Mas tal oposição tornou Lutero ainda 
mais resoluto. Começou a atacar a 
infalibilidade do papa. Lutero queimou a 
bula papal que o ameaçava de excomunhão. 
O imperador Carlos V conclamou uma 
conferência na cidade de Worms. Os amigos 
de Lutero o defenderam habilmente, mas o 
imperador, por fim, chamou Lutero para 
participar pessoalmente, com a promessa de 
proteção. Ali estava Lutero, com todo o 
sistema da igreja a postos contra ele. Lutero, 
então, disse: “Pela misericórdia de Deus, 
peço a vossa Majestade Imperial e vossos 
Ilustres Senhores, ou a qualquer um que 
tenha representatividade, que testifiquem e 
refutem meus erros, contradizendo-os com o 
Antigo e o Novo Testamentos. Estou pronto, 
se for melhor instruído, a me retratar de 
qualquer erro, e serei o primeiro a atirar 
meus escritos na fogueira". 

E o advogado imperial respondeu em 
tom de reprovação: "Tua resposta não vem 
ao caso. Não deverá haver questionamento 
das coisas que os Concílios da Igreja já 
tenham condenado e sobre as quais as 
decisões já tenham sido tomadas [...] Dá-nos  
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uma resposta clara a esta questão: Estás 
preparado a te retratar ou não?". 

Lutero, então, respondeu: "Vossa 
Majestade Imperial e os Senhores Lordes 
exigem uma resposta simples. Aqui está ela, 
clara e direta. A não ser que, pelas Escrituras, 
eu esteja convicto do erro [...] e que minha 
consciência esteja cativa pela Palavra de 
Deus: não posso e não vou me retratar de 
nada, pois fazer isso contra a nossa 
consciência não é seguro nem é uma opção 
para nós. A esse respeito, tomo minha firme 
posição. Não posso fazer de outra forma. 
Ajudai-me, Deus. Amém". 

Sem dúvidas, os efeitos da Reforma 
ainda são muito importantes para os nossos 
dias e impossíveis de serem todos 
comentados exaustivamente aqui. Mas um 
exemplo deles é que ela recoloca as 
Sagradas Escrituras de volta ao centro da 
Igreja de Cristo (de onde nunca deveria ter 
saído), conforme se depreende das palavras 
de Lutero em sua defesa. Outra importante 
contribuição é que ela desmitifica a 
infalibilidade humana, tornando-nos todos 
submissos à autoridade da inspirada Palavra 
de Deus, de acordo com a qual devemos 
pensar, agir e falar. 

(Fonte: http://conteudo.ministeriofiel.com.br/31-
de-outubro-o-dia-da-reforma-protestante. Acesso 

em 30/10/2021, com adaptações.) 

 

Assembleia de Membros 
Anote algumas deliberações decorrentes da 
reunião ocorrida no último dia 24: 

• Nomeação do Pr. Albert, Pr. Aderson e Pb. 
Daivid como delegados na AGE da UIECB 
prevista para o período de 8 a 
12/11/2021. 

• Férias pastorais: 30 dias a contar de 
20/12/2021, referentes ao período 
aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020. 

• Aprovação da prestação de contas desta 
Igreja até setembro. 

• Aprovação da prebenda pastoral proposta 
pelo Corpo de Oficiais e pela Diretoria, a 
vigorar de fevereiro a dezembro/2022. 

 

Escola Dominical 
Funciona normalmente hoje, após uma 
breve suspensão na semana anterior em 
virtude da assembleia de membros. Vamos 
todos estudar a Palavra de Deus! 
 

Semana de Oração 
Começará amanhã! Eis 
abaixo a escala. Se 
houver impedimento, 
avise com antecedência 
e viabilize a substituição 
para que as atividades da 
Igreja não sejam 
prejudicadas. 

• Dirigentes: Bruna (2ª); Tony (3ª); Dcª 
Izabel (4ª); Vanúzia (5ª); Saturnino (6ª) 

• Recepcionistas: Matheus (2ª); Cloves (3ª); 
Ladário (4ª); Dc. Luiz (5ª); Dc. João Artur 
(6ª). 

 

Estudo Bíblico 
• Está suspenso 

nesta semana 
em virtude da 
Semana de 
Oração. 

Solicita-se aos dirigentes, 
preletores e operadores de som 
providenciar um microfone sem 

fio auxiliar para que os ouvintes dentro do 
templo realizem suas perguntas, caso 
existam, por meio dele e, 
consequentemente, permitam que os 
espectadores on-line ouçam e entendam o 
que está sendo perguntado e explicado. 

http://conteudo.ministeriofiel.com.br/31-de-outubro-o-dia-da-reforma-protestante
http://conteudo.ministeriofiel.com.br/31-de-outubro-o-dia-da-reforma-protestante
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Santa Ceia 
Será ministrada no 
próximo domingo, 
durante o culto 
noturno. A Dca. 
Kelen e o Pb. Pedro 
Júnior serão os 

responsáveis pela preparação da mesa. Para 
nossa reflexão: “Examine-se o homem a si 
mesmo, e então coma do pão e beba do 
cálice. Pois quem come e bebe sem discernir 
o corpo do Senhor, come e bebe para sua 
própria condenação. Por isso há entre vocês 
muitos fracos e doentes, e vários já 
dormiram” (1Co 11.28-30). 
 

Cantinho da Oração 
“E tudo o que pedirem em oração, se crerem, 
vocês receberão.” (Mt 21.22). 

• Pela saúde do pequeno Ravi Matteo (filho 
do sobrinho da Sideneia), que nasceu no 
último dia 16, prematuro com 6 meses. 

• Pelo Romeu (filho da irmã Luzia Martins), 
que está na iminência de passar por uma 
cirurgia na coluna. 

• Pela saúde da Jacqueline, que obteve alta 
na semana passada; porém precisa ainda 
de cuidados médicos especializados. 

• Pela recuperação do Eduardo Bonates, 
que foi submetido com êxito à nova 
cirurgia oftalmológica. Em breve 
retornará às suas atividades. 

• Pela saúde da Flávia, que foi diagnóstica 
com uma espécie de estiramento 
muscular na região dos membros 
superiores direitos, o que tem lhe 
causado inflamação e dores no local. 

• Pelo retiro que se aproxima, a fim de que 
tudo ocorra para a glória de Deus. 

• Pelo processo de reserva do Pr. Albert, 
previsto para se concluir em 
novembro/dezembro deste ano. 

• Pelo processo judicial do qual a Igreja 
participa; o recurso está em fase de 
análise pelo juiz. Ore para que a decisão 
nos seja favorável. 

(Acompanhe outros motivos no grupo de membros) 
 

Dica de Leitura 
Para aprofundamento do tema da revista da Escola 
Dominical que estamos estudando atualmente: 

 

Redes Socias 
 

   
IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco IEC Soteco 
 

Contribuições 
Bradesco: agência 02313, conta corrente 
0012657-8. Pix: 28564425000142 (CNPJ). 
PicPay: Igreja Evangélica Congregacional em 
Soteco.  

https://www.facebook.com/IECSoteco
https://www.youtube.com/channel/UCO2iSU6W576ByKNFqt6nOXA
http://www.iecsoteco.com/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=12vdlu7y8n79f&utm_content=l3hzi9i
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ESCALAS (“Servi ao Senhor com alegria” – Sl 100.2) 
Ofícios Hoje Quarta Sexta Próx. Domingo 

Oficial de plantão Dc. João Artur Dca. Izabel Dca. Marina Dca. kelen 

Dirigente da manhã DERP   Ladário 

Dirigente da noite Luciana Moraes Semana de Oração (observar a escala 
neste boletim) 

Pr. Albert 
Pregador(a) da noite Pb. Pedro Júnior 
Oper. de som* Mariana Voluntário Mariana Carlinhos 

Oper. de multimídia* Vívian Guilherme Luciana Moraes Ana Luíza 

Recepção Vanúzia Ladário Dc. João Artur Catrinque 
Intercessão 
(aos domingos, no 
gabinete) 

18h: Ana 
Luíza 

18h15: 
Lucas 

18h30: 
Bráulio 

18h45: 
Matheus 

19h: Eliane 19h15: Irã 

*Comparece aos ensaios do Ministério de Louvor. 
 

EXPEDIENTES 
Domingo Quarta-Feira Sexta-Feira 1ª Semana do Mês 

Escola Dominical: 9h 
M. Louvor (ensaio): 10h30 

Culto: 18h 
Oração: 19h30 

Estudo Bíblico 
(sistemático e doutrinário): 

19h30 

Semana de Oração: 
19h30 

 

AGENDA E DATAS MAGNAS 
(Fale com o pastor ou com a secretária caso queira reservar uma data especial) 

Outubro 31 - Dia da Reforma Protestante 

Novembro 

1º a 5 19h30 Semana de Oração 

2 - Dia de Finados 

7 
18h Culto com Santa Ceia 

19h30 Cantina (Retiro) 

8 a 12 - AGE UIECB (virtual) 

12 a 15 - Retiro (sítio Catavento, na Serra) 

14 - Dia de Missões Mundiais 

17  Dia do hinário Salmos e Hinos 

21 - Domingo Missionário 
 

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO 

31 Dc. Rafael 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 

11 Bruna 

13 Dc. Rafael e Dca. Kelen (casamento) 

19 Mariana Gualandi 
24 Carlos Humberto e Luciana (casamento) 

29 Maria Catrinque 

Fale com a secretária da Igreja caso seu nome 
não esteja relacionado aqui. 

 

 
 
 

PARCERIAS (Fp 4.10-20) 

Pr. Diógenes: CM de Jequié-BA (tel.: (75) 99226-6888; e-mail: diowende@gmail.com). 

CM de Aracruz-ES (Pr. Aderson; tel.: (21) 97179-4671; e-mail: aderson.santos.rocha@gmail.com). 

Pr. Richard Oliveira: PV Hungria (tel.: +36 (20) 588-9520; e-mail: richardoliveira7391@gmail.com). 

Pb. Francisco Cléber: IEC Vale Encantado-ES (tel.: (27) 99607-0268). 
 

OFICIAIS ECLESIÁSTICOS 

Pr. Albert Iglésia; Pb. Pedro Júnior; Dca. Níceas Ferreira; 
Dc. Rafael Albuquerque; Dca. Kelen Albuquerque; Dc. 
João Artur; Dca. Izabel Escodino; Dca. Marina Helena; 
Dc. José Francisco. 

DIRETORIA 

Presidente: Pr. Albert Iglésia; Vice-Presidente: Pb. 
Pedro Júnior; 1º e 2º Tesoureiros: Rafael Albuquerque 
e Ladário Higino; Secretário de Patrimônio: Dc. Luiz 
Bermudes; Secretária Eclesiástica: Bruna Lopes. 
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