
IGREJA REFORMADA SEMPRE REFORMANDO 

Romanos 12.1-2 

Introdução  

À luz de Romanos 12. 1 e 2, podemos dizer que, a Igreja Reformada que está sempre se 
reformando, é como um sacrifício vivo, santo e agradável que queima continuamente perante 
o Senhor. Também é uma igreja que não se conforma com este século e busca 
continuamente a transformação segundo a vontade do Senhor expressa em sua Palavra. 

 

1. Redefinindo o conceito de “Igreja Reformada” 

As igrejas reformadas têm características peculiares, que as distinguem da Igreja 
Católica e dos segmentos genericamente denominados “evangélicos”. 

Nesta época de pluralismo religioso e anarquia teológica é importante ter consciência 
clara do que significa ser um cristão reformado. Em síntese, pode-se dizer que as igrejas 
reformadas possuem: 

 
Raízes históricas na Reforma do século XVI 
De forma geral, reformadores são os que têm raízes na Reforma do século XVI. Porém, 

o termo “reformado” praticamente tornou-se sinônimo de “calvinismo”, devido à grande 
influência da teologia calvinista; 

 
Zelo quanto à doutrina cristã 
Firmada na tradição apostólica e nos Pais da igreja, revisitada pelos reformadores, a 

igreja reformada preza a doutrina, por entender que ela é necessária para orientação da fé 
cristã. Daí a valorização, no meio reformado, das confissões de fé e catecismos. A doutrina 
estabelece parâmetros que contribuem para a unidade e fortalecimento da igreja. O 
desprezo à doutrina leva ao caos; 

 
Zelo quanto à prática cristã 
Ser cristão reformado significa buscar coerência entre o conhecimento da Palavra de 

Deus e a prática, na busca incessante de pureza e santidade. Estão equivocados aqueles 
que associam a postura reformada ao puro intelectualismo e academicismo. Aquele que é 
genuinamente reformado busca a excelência no estudo da Palavra de Deus, mas tem 
compromisso com a piedade cristã. Para o cristão reformado, a Bíblia é a única regra de fé 
e prática (Mt 7.24-27; 23.1-12; Tg 1.22-25). Ela deve ser profundamente conhecida e 
amplamente praticada; 

 
Zelo quanto ao serviço no mundo 
A igreja reformada tem consciência de sua missão no mundo: servir como sal, luz e 

fermento (Mt 5.13-16; 2 Ts 2.16,17). É reconhecida a contribuição do movimento reformado 
para as conquistas nas áreas da educação, saúde, direitos humanos, etc. 

 

2. Assumindo a condição de “igreja reformada que está sempre 

reformando” 

A reforma contínua, a que a igreja é desafiada a se submeter, é uma reforma orientada 
pela Palavra de Deus. Não se trata, portanto, de simples adequações ao tempo e ao lugar 
em que a igreja está, pois isso seria mera secularização. A reforma proposta é segundo os 
padrões das Escrituras Sagradas. Toda vez que a igreja começa a se desviar, é chamada a 
voltar às Escrituras. Portanto, pode-se dizer que a igreja reformada está sempre se 



reformando é uma igreja, antes de tudo, bíblica. Neste sentido, vale recordar a exortação do 
apóstolo Paulo que está em Colossenses 2.6-8. 

 

3. Fé reformada e compromisso 

Para que serve a fé reformada? É possível que muitos respondam rapidamente e de 
forma acertada: para promover a glória de Deus. De forma geral, isso é verdadeiro. Porém, 
há outros aspectos que confirmam a relevância da tradição reformada e precisam ser 
considerados.  

A igreja verdadeiramente reformada não recua ante ao desafio de ser também 
contemporânea. Firmada na Palavra, apoiando-se em sua teologia e guiada pelo Espírito 
Santo, ela cumpre de maneira eficaz o seu papel neste mundo.  

Podemos afirmar acerca da igreja reformada que está sempre se reformando: 
 
Tem raízes históricas, mas vive no mundo atual 
O amor à Bíblia e o apego à tradição reformada, sem a conexão com o tempo atual, 

podem levar uma deformação. A igreja não pode negar o tempo atual e ignorar seus desafios 
e oportunidades; 

 
Tem ousadia para considerar, à luz da Bíblia, as questões atuais, a fim de oferecer 

respostas aos problemas do nosso tempo 
Suas razões históricas e o seu apego às Escrituras devem lhe dar vitalidade e inspiração 

para encarar os problemas de hoje, apresentando respostas para os anseios e necessidades 
desta época; 

 
Não teme as tensões do tempo atual nem as incertezas do futuro 
As tensões resultantes deste tempo presente, marcado por tantas transformações, e de 

um futuro incerto, não podem intimidar a igreja. Ela não pode recuar, buscando conforto e 
segurança entre suas quatro paredes, que podem ser tanto de alvenaria quanto de uma 
teologia descompromissada. A igreja reformada não está aprisionada ao passado e não 
teme o tempo atual nem o futuro, pois, “se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Rm 
8.31). 

 
(Estudo bíblico elaborado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano e ministrado pelo Rev. Ricardo 

Machado Manha, dia 19/11/2017, na Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba) 
 


