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SOLA GRATIA
Um dos pilares da Reforma Protestante do Século XVI foi o Sola Gratia. A salvação é
uma obra de Deus do começo ao fim. Destacaremos quatro pontos importantes sobre essa maiúscula verdade:
1. Deus nos salvou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A salvação não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. Não somos
salvos pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus realizou para nós, na
pessoa do seu Filho. Em vez de Deus aplicar em nós o seu justo juízo, aplicou-o em seu
Filho, como nosso substituto, concedendo-nos gratuitamente sua bondade.
2. Deus nos salvou não pelo nosso esforço, mas pelo sacrifício de seu Filho. A salvação não é um caminho que abrimos da terra ao céu, mas o caminho que Deus abriu
do céu à terra. Esse caminho é Jesus. Só ele pode nos reconciliar com Deus. Só por meio
dele, podemos ter vida eterna. Não há nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo
qual importa que sejamos salvos, exceto o nome de Jesus.
3. Deus nos salvou não pelos nossos predicados morais, mas por sua imerecida
graça. Graça é um dom imerecido. Deus dá a salvação a pecadores indignos. Deus nos
amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Estávamos perdidos e fomos
achados; estávamos mortos e recebemos vida. Isso é graça. Deus nos tirou da potestade
de Satanás, arrancou-nos da casa do valente e transportou-nos do reino das trevas para o
reino da luz. Isso é graça. merecemos.
4. Deus nos salvou não para que exaltássemos a nós mesmos, mas para que fôssemos troféus de sua graça. A salvação procede Deus, é realizada e consumada por Deus
para que ele receba toda a glória. O propósito da salvação pela graça é exaltar a Deus e
não o homem. Todos os que são salvos, o são pela graça, e pela graça somente. Nenhum
mérito humano. Nenhuma glória atribuída ao homem. Nenhum holofote sobre o homem. Tudo provém de Deus. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Rev. Hernandes Dias Lopes

Aconteceu e foi uma bênção
Ontem, dia 29/10 às 19h na Igreja, realizamos um culto especial de gratidão a Deus pelos 45
anos de organização de nossa igreja e recebemos o Rev. Ageu Cirilo de Magalhães Júnior,
diretor do Seminário José Manoel da Conceição e pastor da Igreja Presbiteriana de Vila
Guarani em São Paulo/SP. Após o culto, tivemos uma confraternização preparada com muito
carinho pela equipe da cozinha.
Agradecemos a todos que participaram e ajudaram na realização deste excelente evento.

Ilustre visitante
Receberemos hoje, o qual será pregador do culto das 18h, o Rev. André Aramys de
Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana de Itu/SP.
Nós o saudamos com alegria especial e com gratidão pela sua cooperação conosco,
desejando sobre sua vida, família e ministério as abundantes bênçãos de Deus.

505 anos da Reforma Protestante

31/10/1517 ♦ 31/10/2022
A Reforma Protestante do Século XVI, começou no coração de Deus o qual despertou e
impulsionou Martinho Lutero.
A alma de Martinho Lutero não tinha paz. Enquanto lia Romanos 1.17: “O justo viverá por
fé”, Deus falou ao seu coração. Ele compreendeu e recebeu o perdão de Deus. Compreendeu
a justificação pela fé. Obteve paz com Deus e paz em seu coração. Aí começou a Reforma:
passou a ensinar a Bíblia e pregar a justificação pela fé em Jesus Cristo.
Lutero provou que todos os cristãos são sacerdotes, tendo acesso livre à presença de Deus
mediante a fé em Cristo (Romanos 5.1-2; Hebreus 10.19-21; 1 Pedro 2.9 e Apocalipse 1.6).
Negou que somente o Papa ou sacerdotes pudessem ler e interpretar as Escrituras.
Passou a defender e ensinar os princípios da Palavra de Deus:
•Supremacia da Bíblia sobre a tradição;
•Salvação somente pela graça;
•Justificação pela fé em Cristo;
•Supremacia da fé sobre as obras;
•Sacerdócio universal dos crentes.

Grupo Koinonia
No feriado do dia 02/11 (próxima quarta-feira) haverá confraternização da igreja na Chácara
Primavera em Cardeal - Elias Fausto. O valor da inscrição é de R$ 20,00 a partir de 10 anos de
idade.
A inscrição e pagamento podem ser feitos com os irmãos Kátia, Marcela e Michel até hoje à
noite, em dinheiro ou via PIX/transferência bancária para a conta da igreja, identificando com
o final 0,11 e enviando o comprovante para o irmão Michel pelo WhatsApp: (11) 9 9239
5371.

PowerUPA Study
Dia 04/11 (próxima sexta-feira) às 20h na Igreja, haverá programação da UPA. Participe!

Reunião de oração + plenária
No próximo sábado, dia 05/11 às 19h na igreja, haverá reunião de oração e plenária de
eleição da diretoria da UMP para 2023.
Participe!

Chá de Cozinha
No dia 18/11 (sexta-feira) às 19h30 na Igreja, haverá Chá de Cozinha da Letícia Santos,
noiva do Seminarista Lukas.
Todas as mulheres da Igreja estão convidadas. As participantes deverão trazer:
Um prato salgado;
Uma receita de doce ou salgado para dar para a noiva.
Confirme sua presença com a irmã Rafaela até o dia 16/11 (quarta-feira) pelo WhatsApp da
secretaria: (19) 9 8445 8548. A lista está na loja Maravilhas do Lar.

Passeio no Zoo
Dia 26/11 (sábado), das 9h às 16h, as crianças farão um passeio no Zoológico de Sorocaba
O valor do ingresso + ônibus será de R$ 30,00 por pessoa.
A confirmação de ida e o pagamento deverão ser feitos até dia 19/11 com a Josiane Tomé:
(19) 9 9113 2096.
A saída será às 9h em frente à Igreja.

Lista de profissionais da Igreja
A fim de incentivar a prestação de serviços entre os irmãos, o Conselho resolveu criar uma
lista de profissionais da Igreja para consulta.
Os interessados em fazer parte deste cadastro, deverão procurar a irmã Rafaela,
pessoalmente ou pelo WhatsApp da Secretaria: (19) 9 8445 8548, para dar o nome e a sua
profissão.

Casamento
Lucas Tomé ♦ Hellen Oliveira
Convidam toda a Igreja para participar, dia 10 de dezembro às 18h, em nossa Igreja, do
culto de gratidão, intercessão e impetração de bênção matrimonial.

Bênção Matrimonial
Dia 14 de janeiro de 2023, às 15h na Igreja, unir-se-ão pelos laços do
matrimônio os irmãos Seminarista Lukas Jordão e Letícia Santos.
Todos os irmãos estão convidados para este culto de impetração de bênção
matrimonial e recepção, devendo confirmar presença em momento oportuno.
Reserve esta data e participe!

Datas Festivas

TEMAS DA IGREJA
TEMA ANUAL

ANIVERSARIANTE DE NASCIMENTO

Servindo a Igreja com os dons que recebemos de Deus! (1 Pedro 4.10)

03 - Valderina Maria Emerich F:3834 4576

Orai sem cessar
IGREJA:
Liderança
Famílias
Sociedades

internas e ministérios

Congregação

no Jardim Paulista.

BRASIL: todas as autoridades constituídas.
MISSIONÁRIOS:
Miss.

César e Cáthrim (Asas do Socorro)

Miss.

Ilza (Pai Pedro/MG)

Rev.

Daniel e Márcia (Japão)

Rev.

Jessé e Helen (Timor Leste)

Rev.

Vladimir e Raquel (Oriente Médio)

Rev.

Wanderson e Fábia (Portugal)

Miss.

Priscila e Juan (Síria)

Miss.

Daniele Arifa - Projeto Pequeninos (Rio de Janei-

ro).
GRAVIDEZ: Isabel da Silva.

TEMA MENSAL
O Deus fiel (Números 23.19)
PRIVILÉGIOS DA SEMANA
DOMINGO
9h30 Escola Dominical
18h00 Culto Vespertino
TERÇA-FEIRA
20h00 Reunião de Oração On-line
QUARTA-FEIRA
19h30 Estudo Bíblico
SÁBADO
7h00 Reunião de Oração
CONGREGAÇÃO
Rua Tatuapé, 425 Jardim Paulista
Culto aos domingos às 10h
TELEFONES
(19) 9 8445 8548
(19) 9 2003 8999
DISQUEPAZ
(19) 3801 4427
PASTOR EFETIVO
Rev. Juliano J. Veloso
9 8738 9391
PASTOR AUXILIAR
Rev. Paulo G. Uliano
9 2003 8999
SEMINARISTAS
Lukas G. P. Jordão
(11) 9 4103 2293
Natan C. Thomé
9 9414 4857
PASTOR EMÉRITO
Rev. Oadi Salum
3233 4825
PRESBÍTEROS EMÉRITOS
Benedito de Lima
in memoriam
José Mendonça
9 9281 6757
Olyntho Cardoso
3885 4457
CONSELHO
Anderson Gouvêa
3392 4941
Daniel Cardoso
9 9152 6749
Fernando Stein
3312 1161
Raimundo Freire
9 8398 3372
Rinaldo Santos
3329 3949
Sálvio Souza
9 9409 4060
JUNTA DIACONAL
Anselmo Mendonça
9 9115 5132
Donizetti Corrêa
9 9404 6261
Elias Oliveira
3312 2545
Élzio de Oliveira
3834 2085
João Ferreira
9 8445 8548
Joelson Souza
9 9251 0339
José Melo
3834 4188
Jorge Amorim
9 9271 9183
Luciano Carvalho
3935 0614
Narly Gomes
9 9779 5971
Romeu Peloso
9 9778 7962
Samuel Silva
3318 2487

