
SOLA GRATIA 

Os cristãos adoram cantar sobre a graça salvadora de Deus – e com razão. João nos diz 

que de Jesus “todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça” (João 1.16) 

Os reformadores entenderam a importância da graça de Deus para o ensino bíblico so-

bre a salvação. De fato, um dos lemas que vieram a definir o ensino da Reforma era sola 

gratia, que é o latim para “somente pela graça”.  

Os reformadores sustentavam que o pecador é salvo pela graça de Deus, o seu favor 

imerecido, somente. Essa doutrina significa que nada que o pecador fizer pode trazer-lhe o 

mérito para obter a graça de Deus, e que o pecador não coopera com Deus, a fim de mere-

cer a sua salvação. A salvação, do começo ao fim, é o dom soberano de Deus para os indig-

nos e não merecedores.  

Muitos não aceitam esse ensinamento. Fora da igreja, muitos assumem que as pessoas 

são basicamente boas. Elas tendem a acreditar, pelo menos implicitamente, que se dermos 

às pessoas uma educação adequada, os exemplos ou leis, então eles vão seguir o caminho 

certo. Leis justas, exemplos nobres e educação adequada são inestimáveis, mas são impo-

tentes para mudar um coração comprometido com sua rebelião contra Deus. Dentro da 

igreja, muitos já disseram e ainda dizem que as pessoas estão doentes. No entanto, ainda diz

-se a esses doentes que eles têm os recursos necessários para responder e cooperar com a 

graça de Deus. Mas Paulo não diz que estamos doentes. Ele diz que, longe de Cristo, esta-

mos mortos espiritualmente. Não podemos nos aproximar de Deus, assim como um cadáver 

não pode reunir forças para sair de seu túmulo.  

Somos salvos, então, somente pela graça de Deus. Longe de levar-nos a abraçar uma vi-

da de libertinagem e imprudência moral, a graça de Deus no evangelho nos leva a buscar-

mos uma vida de consagração e santidade.  

Sobre o autor: Dr. Guy Prentiss Waters é professor de Novo Testamento no Reformed 

Theological Seminary em Jackson, Mississippi. Ele é autor do livro How Jesus Runs the 

Church. 

Extraído e adaptado do blog: https://bereianos.blogspot.com/2013/10/sola-gratia.html?

m=1 
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Gratidão pela nossa Igreja 

Estamos no mês do 44º aniversário de 

organização de nossa igreja -  31/10/1977-

31/10/2021. 

Desejamos que seja um tempo de gratidão a 

Deus, de edificação na sua Palavra e também de 

tornar a nossa igreja mais conhecida convidando 

pessoas para participarem conosco dos trabalhos 

especiais.  

Neste mês teremos a seguinte programação: 

Hoje: às 9h30, Rev. Roberto Brasileiro Silva 

(Presidente do Supremo Concílio) e às 18h, Rev. 

Paulo Gérson Uliano; 

Dia 24/10: às 9h30 e às 18h, Rev. Luiz 

Gonzaga Lacerda Júnior (Pastor Auxilar da Igreja 

Presbiteriana Jardim de Oração em Santos/SP); 

Dia 31/10: às 9h30, Sem. Natan Cardoso 

Thomé e às 18h, Rev. Paulo Sérgio Alves Costa 

(Pastor efetivo da Segunda Igreja de Pirituba/SP). 

Contamos com as orações e com disposição dos 

irmãos para convidar familiares, amigos e 

conhecidos.  

 

Reuniões de oração 

Todas às terças-feiras, às 20h, via aplicativo 

Zoom. 

Todos os sábados, das 7h à 8h e das 8h às 9h na 

igreja. 

 

Dízimos e Ofertas 

O dízimo é santo ao Senhor. Não podemos lançar 

mão dele. Devemos confiar na providência divina e 

devolver ao Senhor, com fidelidade, alegria, 

confiança todos os dízimos.     

Vamos entregar na “Casa do Tesouro” todos os 

dízimos e ofertas.  

Hoje por ocasião do culto das 18h, você poderá 

participar da marcha da fidelidade entregando no 

altar do Senhor seus dízimos e ofertas. 

 

Assinatura de Revistas 

A renovação e/ou nova assinatura da SAF em 

Revista deverá ser feita até dia 31/10 (domingo) 

com a irmã Marlene. O valor de cada assinatura é 

de R$ 27,60. 

 

 

Projeto Mãos que Abençoam 

Lista de trabalhos para o Projeto Mãos que 

Abençoam: 

 

ORAR, CONTRIBUIR E IR 

ORAR: pela administração do projeto, pelos 

novos desafios, pelos voluntários integrantes,  pelas 

famílias alcançadas na distribuição das Bíblias, por 

mais voluntários. 

Você também pode adotar uma família para orar e 

estabelecer contato. 

 

CONTRIBUIR: doando alimentos, produtos de 

higiene da casa e pessoal, leite e outros itens de 

necessidades pontuais, ofertando para compras de 

itens que não foram arrecadados. 

 

IR: O Projeto necessita de mão de obra 

voluntária em uma infinidade de serviços. Escolha 

uma ou mais áreas e se comprometa. A obra é do 

SENHOR e Ele tem usado nossas mãos! 

 

Precisamos de pessoas para: 

•Área administrativa; 

•Área de marketing e propaganda, avisos, 

divulgação; 

•Almoxarifado (controle, estoque e conservação 

de alimentos, roupas, brinquedos e outras doações); 

•Fotografia; 

•Conserto, higiene e embalagem de roupas, 

brinquedos e utensílios domésticos; 

•Transporte de doações; 

•Buscar e entregar doações;  

•Fazer e entregar compras; 

•Montagem de cestas básicas; 

•Carregar volumes pesados; 

•Prestar serviços eventuais como embalagem de 

presentes, bíblias, brinquedos, etc; 

•Fazer visitas (apoio e acompanhamento 

espiritual, evangelismo);  

•Contribuir em eventos do projeto como o drive 

de arrecadação, distribuição de Bíblias, visitas a 

locais públicos , etc. 

Todos podem se voluntariar, desde crianças, 

acompanhadas pelos pais, pré-adolescentes, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos. 

Com certeza, se Deus tocou seu coração, tem 

uma área que você pode contribuir! 





Datas Festivas 

 ANIVERSARIANTES DE NASCIMENTO 

18 - Bruna Scaramucci Coranato F:9 9985 1967  

20 - Dore Martins da Silva Freire F:  9 8233 7266  

20 - Solange Ribas D’Avila Stein F: 3312 1161 

23 - Pedro Capoani Satlher 

 

 ANIVERSARIANTES DE CASAMENTO 

20 - Fernando e Solange Stein F: 3312 1161 

 

Orai sem cessar 

•IGREJA: liderança, famílias, sociedades internas e mi-

nistérios. 

 

•BRASIL: todas as autoridades constituídas.  

 

•MISSIONÁRIOS: Mis. César e Cáthrim (Asas de Socor-

ro), Rev. Daniel e Márcia (Japão),  Rev. Vladimir e Raquel, 

Rev. Wanderson e Fábia Santos (Portugal), Miss. Priscila e 

Juan (Síria), Projeto Pequeninos (Rio de Janeiro). 

 

•SAÚDE: Benedito Corrêa, Damaris Astério, Dirce Del-

mont, Djair de Almeida, Eliete Oliveira, Elza Smirnof, Flo-

riza Lopes, Gilcemar Lima, Lídia Cardoso, Marco Marti-

nelli (vizinho Rosana Pieri), Noemi Coutinho, Wilson Fon-

seca, Terezinha Santos. 

 

•GRAVIDEZ: Talitha Uliano. 

 

•EMPREGO: Paulo Agg.  

TEMAS DA IGREJA 

Tema anual 

Conhecer quem somos em Cristo Jesus 

determina a eficácia na evangelização (1 

Pedro 2.9).   

 

Tema mensal 

Reforma Protestante 

E-MAILS DA IGREJA 

contato@ipbindaiatuba.org.br 

ipb_indaia@yahoo.com.br  

TELEFONES DA IGREJA 

(19) 3875 7789 

(19) 9 8445 8548 WhatsApp 

DISQUEPAZ 

(19) 3801 4427 

PRIVILÉGIOS DA SEMANA 

DOMINGO 

9h30 Escola Dominical 

18h00 Culto Vespertino 

TERÇA-FEIRA 

20h00 Reunião de Oração Online 

SÁBADO 

7h00 Reunião de Oração  

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 3312 0991 

JUNTA DIACONAL 

Anselmo Mendonça 9 9115 5132 

Donizetti Corrêa 9 9404 6261  

Elias Oliveira 3312 2545 

Élzio de Oliveira 3834 2085 

Fabiano Pereira 9 8882 1447 

João Ferreira 9 8445 8548 

Joelson Souza 9 9251 0339 

José Melo 3834 4188 

Jorge Amorim 3885 2572 

Luciano Carvalho 3935 0614 

Narly Gomes 9 9779 5971  

Romeu Peloso 9 9778 7962 

Samuel Silva  3318 2487 


