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objetivos
•
•
•

CORRELACIONAR O QUE FOI FEITO A 500 ANOS AO QUE DEVEMOS FAZER ATUALMENTE
EVIDENCIAR QUE TODO O TRABALHO EXECUTADO POR HOMENS E MULHERES NO PASSADO
FOI INICIADO NO CORAÇÃO DE DEUS.
DESTACAR QUE PODEMOS

textos base: ROMANOS 1.16-17

desenvolvimento
O texto lido pode ser considerado como a grande base para toda a mudança
no pensamento que deu origem a reforma protestante que completa 500 anos
no dia 31 de outubro de 2017. Por meio da reflexão no texto escrito pelo apóstolo
Paulo, Lutero se dispõe a combater um status corrompido pela ganância e pelo
poder. Muitos outros homens e mulheres antecederam, ladearam e sucederam
Lutero nesta caminhada que hoje chega até nós, a Igreja do Senhor Jesus!
O ensino da fé reformada é constituído a partir de cinco “solas” que se
configuram como base do pensamento e da prática da Igreja. Discorreremos
acerca de cada um deles a partir de agora.
Somente a Palavra – este princípio nos ensina que a autoridade espiritual
da Igreja está em relacionar-se verdadeiramente com a Palavra de Deus. A
leitura, a reflexão e as demais disciplinas espirituais são essenciais para a vida
cristã e constroem o caráter cristão fazendo com que nossas decisões diárias
sejam tomadas a partir do que a Bíblia nos ensina. Somente a Palavra e nada
mais.
Somente a Graça – a Graça é a expressão do infinito amor de Deus por nós.
O favor imerecido não se opõe ao sacrifício, antes exige o mais perfeito, a saber,
Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele teve que morrer para tivéssemos acesso ao Pai e
vivificados para toda a eternidade. Para a nossa salvação: Somente a Graça e
nada mais.
Somente a Fé – é dom de Deus sem o qual não podemos nos apropriar da
realidade da salvação. Pela fé caminhamos e vencemos dia a dia, pois
reconhecemos que o Senhor nos fez livres do poder do pecado! Para que
caminhemos em triunfo no caminho do Senhor, Somente a Fé e nada mais.
Somente Cristo – nosso único e suficiente salvador, redentor e mediador.
Cristo reúne em si tudo e todos e tem o poder para nos salvar e nos justificar. A
fé cristã anuncia que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser
o nome de Jesus. Somente Cristo e nada mais!
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Glória somente a Deus – ante todas as coisas que falamos, a Deus damos
toda honra, toda glória e todo louvor. Aprendemos que a glorificação a Deus
começa em nosso coração quando deixamos de servir nosso próprio ego, pois
todo culto a individualidade é satânico e é por Deus considerado idolatria.
Independentemente das circunstâncias, damos ao Senhor toda honra, louvor e
glória para sempre, amém!
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
PERGUNTA 02 – A respeito do primeiro tema abordado, você considera
que suas decisões são tomadas a partir do que a Bíblia orienta?
PERGUNTA 03 – A graça e a fé são elementos fundamentais para a
salvação do ser humano e ambos veem de Deus. Como você se sente diante desta
realidade?
AUXÍLIO – Efésios 2.8-10 Paulo enfatiza que a salvação não depende de
nada que façamos. Somente pela Graça, por meio da fé!
PERGUNTA 04 – Uma vida que rende glória a Deus é tudo o que podemos
desejar. Você tem vivido desta forma?

avisos
▪
▪
▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO
o NOVA TURMA | dia 12 às 9H
CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 19 às 17H
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #VcFazParteTBC

