CONTINUAÇÃO...
4. Cremos que a salvação é somente pela graça (sola gratia), sem os méritos humanos.
Ela começa no ato de fé em Cristo, mediante a qual somos perdoados e declarados
justos, porque revestidos da justiça de Cristo. O Espírito Santo passa a habitar em
nós, concedendo-nos poder, dons e capacitação para servir. Ele nos santifica e produz
em nós o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus Cristo. A salvação chegará à sua
consumação, com nossa glorificação depois de sua volta gloriosa de nosso Salvador e
Senhor. Nós nos preparamos para a 2ª Vinda de Jesus. (Ef 2.8,9; Rm 5.1,2; Ef 1.13,14;
At 1.8; Gl 5.22, 23; At 1.9-11; Rm 8.16,17).
5. Reafirmamos crer que a salvação é somente pela fé (sola fide), em Jesus Cristo,
mediante nosso arrependimento – (Ef 2.8; Mc 1.15).
6. Cremos que só as Escrituras constituem o registro fidedigno da revelação de Deus e
única autoridade em matéria de fé e conduta (sola Scriptura) – (2Tm 3.16,17; 2Pe
1.19-21).
7. Cremos na igreja uma, santa e apostólica, como instituída por Jesus e da qual ele é o
Cabeça único e insubstituível. Jesus é o Senhor dela, pois a comprou com seu próprio
sangue – (Mt 16.18; Cl 1.16-20; At 20.28).
Num tempo como este, vale lembrar as palavras atribuídas a Voetius: Ecclesia
Reformata semper Reformanda est. Isto é, a Igreja Reformada sempre sendo
reformada, sempre submetida à reforma. Reforma não em decorrência ou imposição
de modismos humanos, mas, sim, operada pelo próprio Deus. Reforma resultante de
retorno decidido e corajoso às origens e fundamentos da Igreja em Jesus Cristo, único
Senhor, e nas Escrituras Sagradas, nossa única regra de fé e conduta.
Parabéns à comunidade cristã e evangélica, do Brasil e de todo o mundo!

PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/11/2013
IGREJA BATISTA SHALOM
REUNIÃO DE ORAÇÃO - 07h30 - Pr. Wilson Carlos Ferreira
CAFÉ - 08h30 às 09h30
ABERTURA DO CULTO – 09h30 – Bispo Agnaldo L. Sacramento
LOUVOR: Pr. Odair Borges
MOMENTO DE CONTRIBUIÇÃO: Pr. Mateus Rodrigues
AVISOS: Pr. Roberto da Costa Bortoni
PRELETOR: Pr. Wagner dos Santos Ribeiro
ENCERRAMENTO: Pr. Onésimo Ribeiro de Sousa

CAPELANIA HOSPITALAR
Graças a Deus, pela segunda semana consecutiva, realizamos um Culto no
Hospital Maria Braido como parte do trabalho de Capelania Hospitalar realizado no
Complexo Hospitalar da cidade de São Caetano do Sul. No processo de
implantação da capelania, alguns passos foram concluídos:
1)Treinamento dos voluntários; 2)Cadastramento de todos os voluntários treinados;
3)Entrega de credenciais aos voluntários que entregaram todos
os documentos; 4)Confecção dos aventais para identificação dos voluntários para a
Capelania Hospitalar. Neste momento, buscamos junto aos voluntários a
informação à cerca de dias e horários disponíveis para os mesmos a fim de
estabelecermos uma escala. Solicitamos aos pastores uma colaboração junto aos
membros de suas igrejas que já foram treinados, no sentido de que (se porventura
não o fizeram) possam entregar o quanto antes os documentos e a foto para que
possam receber a credencial e se ainda não o fizeram, que possam providenciar o
avental!
OBS.: - O culto acontece todas as terças-feiras às 15h30 * Participe conosco!
No amor de Cristo, agradecidos a Deus pelo que estamos vivendo, rogamos a sua
oração.
Pr. Wagner dos Santos Ribeiro - Coordenador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

INFORMATIVO
21 de Novembro de 2013

11º CAFÉ DE CONFRATERNIZAÇÃO
O presidente do CONPAS, através das suas atribuições, e de
acordo com o Artigo 10º alinea 2 , Artigo 21 item I e parágrafo
único e Artigo 22º parágrafo 1º e Artigo 24º de seu Estatuto,
convoca a todos os pastores e ministros filiados no CONPAS,
para a Eleição da Nova Diretoria do CONPAS.
DIA: 07/12/2013
HORA: 8.30h
LOCAL: IGREJA BATISTA BARCELONA
Rua Alegre, 257 - Barcelona - São Caetano do Sul - SP
São Caetano do Sul, 21 de Novembro de 2013
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CONSELHO FISCAL :
Pr. Anderson Adolfo (relator)
Pr. Jéfferson Nunes
Pr. Marcio Liron Damélio

CONSELHO FISCAL SUPLENTES:
Pr. Marcus Luis Magagnin
Pr. Nelson Belmiro
Pr. Edil Nogueira Netto

CONSELHO DE ÉTICA:
Bp. Agnaldo L. Sacramento;
Pr. Alirio Misael Flora Agostinho ;
Pr. José Francisco Taborda

LOCAL : Igreja Batista Shalom

Amados pastores e líderes,
sejam bem vindos!
Que nós cremos, como cristãos e evangélicos?
AFIRMAÇÕES DE NOSSA FÉ
Irland Pereira de Azevedo

Este 31 de outubro de 2013 assinala o 496º aniversário da chamada Reforma
Protestante. Foi nesta data, em 1517, que Martinho Lutero (1483-1546) afixou na
porta da capela de do Castelo de Wittenberg as noventa e cinco teses ou proposições
com que exprobrava os desmandos da Igreja dominante e especialmente a venda de
indulgências plenárias, apregoada por Tetzel.
Iniciada por líderes e mártires como João Huss (1373-1415) e João Wycliffe
(c.1329-1384), deflagrada por Lutero e seguida por Melanchthon (1497-1560), Zuínglio
(1484-1531) e Calvino (1509-1564) e outros homens de Deus, a Reforma constituiu
oportunidade para afirmar a fé cristã, tanto mais fiel quanto mais firmada nas Santas
Escrituras. Os princípios de sola Scriptura, sola fide, sola gratia e solus Christus
constituem leit-motiv da fé evangélica ao longo dos séculos.
É oportuno reafirmar nossa fé, em meio à incredulidade, violência e perda de
rumo teológico e moral de nossos dias.
Pois bem. Que nós cremos, como cristãos e evangélicos? Ofereço ao leitor
algumas afirmações de fé, com a indicação de porções bíblicas em que estão fundadas.
1. Cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É em nome dessa bendita
Trindade que fomos batizados e do Deus trino recebemos todas as bênçãos – (Mt
28.19,20; Ef 1.3-13).
2. Cremos num Deus misericordioso que nos salva por meio de Jesus Cristo, e só Dele
– (1Tm 2.3-6).
3. Cremos que Jesus Cristo é o único mediador (solus Christus) entre Deus e os
homens, os homens e Deus. Nem a mãe de Jesus, nem os apóstolos, nem seus ministros
podem construir a ponte entre o homem e Deus. Só Jesus Cristo-Homem é o
Mediador. (At 4.12; Jo 14.6; 1Tm 2.3-6). Temos livre acesso a Deus, por meio de
Cristo, sem carecer de sacerdócio ou santos que nos aproximem do Eterno.
CONTINUA...

