Importantes publicações da Editora Concórdia
para você e sua família – para 2021
DEVOCIONÁRIO CASTELO FORTE
Para você e sua família, uma mensagem
cristã diária que encoraja, consola e
ensina sobre o amor, a graça e a
misericórdia de Deus. São 365 leituras
bíblicas, meditações e orações para
fortalecer a espiritualidade.
Castelo Forte: R$ 28,00

Mensageiro Luterano
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Contatos:
Pastor Martinho Sonntag: martinho@ielb.org.br (51) 3332-2111 ou 99644-0761

31 de outubro – REFOMA LUTERANA

Editora Concórdia
Assinatura
Bianual - R$ 175,00
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CINCO MINUTOS COM JESUS
2021
Vários Autores
(Ref.: 12364)

R$ 29.00
MEU LIVRINHO DE ORAÇÕES

Pré-venda
(Ref.: 12365)
R$ 40,00
Estas e outras publicações valiosas estão à disposição
na Editora Concórdia. Faça sua encomenda.
Esta literatura será uma bênção em sua casa!

Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Alemanha, em 1483 e faleceu em
1546. Era filho de um administrador de minas. O pai dele queria que ele
estudasse Direito, o que ele fez, mas em 1505, após quase ter morrido
durante uma violenta tempestade, ingressou na ordem dos agostinianos,
onde foi Frei.
Lutero enfrentou conflitos pessoais, conflitos de consciência. Para ele, Deus
era um juiz severo, que punia os pecadores. Era o que lhe fora ensinado.
Ele não conhecia o amor de Deus. Em certa ocasião encontrou o texto de
Rm 1.17b: “O justo viverá por fé”. Este texto bíblico o impactou
profundamente. Pesquisou mais e mais, finalmente chegando à convicção,
à base dos textos do Evangelho, que os seres humanos somente podem
ser salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A fé na graça
de Jesus Cristo, e não as obras dos homens, é a única maneira de alguém
ser salvo.

No dia 31 de outubro de 1517, publicou as 95 Teses, nas quais se manifestou
claramente contra os erros da igreja de então, expondo também verdades,
baseadas na Sagrada Escritura. Este documento foi afixado na porta da igreja
da cidade de Wittenberg para ser visto por muitas pessoas.

Alguns pontos da Reforma afirmados e defendidos por Lutero:
1. Justificação pela fé: A pessoa é salva pela graça de Deus, por meio da fé
e não pelas obras da pessoa. O perdão dos pecados não é obtido com compra
de Indulgências, mas pela graça de Deus por meio da fé, conforme escreve o
apóstolo Paulo: “Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso
não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus” (Ef 2.8 – NTLH). (Sola
Fide + Sola Gratia).
2. A única fonte da verdade. A Bíblia, inspirada por Deus, é a única fonte da
verdade revelada e suficiente para a humanidade e não a tradição ensinada
pela Igreja. (Sola Scriptura).
3. Leitura e interpretação da Bíblia. Antes de Lutero, apenas o clero podia ler
e interpretar a Bíblia. Lutero ensinou que todos os cristãos podem ler e
interpretar os textos sagrados. A leitura e interpretação das Sagradas
Escrituras não era competência só do clero e da hierarquia da igreja.
4. Adoração. Lutero combateu a adoração (culto) aos santos e às imagens
religiosas. Ensinou, a partir da Bíblia, que somente Deus deve ser adorado e
somente a ele se deve prestar culto: “Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente
a ele darás culto” (Mt 4.10b).
Lutero não tinha a pretensão de criar uma nova igreja (ou religião). Ele
pretendia restaurar a verdade bíblica na igreja católica, acentuando
especialmente a verdade evangélica.
Um momento crítico foi a Dieta de Worms, convocada para resolver a crise que
se instalara na época. Lutero foi chamado à presença da Dieta para se retratar
e negar o que ele estava escrevendo, ensinando e pregando. Lutero não negou
a sua fé, mesmo sabendo que corria o risco de morte. Desafiou a Dieta a provar
pela Palavra de Deus que ele estava errado. O resultado foi a excomunhão de
Lutero em 1521 e sua declaração como herege pelo Edito de Worms.

Assim como Deus agiu através de Lutero e outras pessoas no passado,
também hoje ele quer atuar através de nós para a divulgação do santo
Evangelho para a salvação de muitos.
Martinho Sonntag

Parceiros na missão de Deus
O
Departamento
de
Expansão
Missionária da IELB, juntamente, com
as organizações auxiliares (LLLB,
LSLB, JELB, Hora Luterana e Editora
Concórdia) se unem para auxiliar na
missão das congregações subsidiadas
à IELB. A campanha Parceiros na
Missão de Deus visa arrecadar recursos
que serão destinados à aquisição de
materiais evangelísticos e doados a
mais de 70 congregações subsidiadas
espalhadas pelo Brasil.

O projeto foi lançado no dia 26 de outubro, às 19h30, em uma live que foi
transmitida na Rádio Cristo Para Todos e nos canais das organizações
auxiliares da IELB, LLLB, LSLB, JELB) e no canal da IELB no Youtube.
Você pode assistir à live nesses links:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1502989846570290&amp;id
=106597294070416
https://www.facebook.com/jelb.br/videos/1502989849903623/
https://www.facebook.com/lslb.org.br/videos/1502989853236956/
https://www.facebook.com/radiodaielb/videos/1502989086570366/
https://youtu.be/zYwLuS8O1FA
Entre em contado pelo WhatsApp da Liga de Leigos Luteranos do Brasil e
seja você também um parceiro: (51) 99566-1627.
Pr. Heder Gumz (VPEM)

Frederico III abrigou Lutero por quase um ano no Castelo de Wartburgo, onde
ele traduziu a Bíblia para a língua alemã – para que o povo pudesse ler a
Palavra de Deus. Esta tradução foi uma grande bênção para o povo alemão.

Programa PERGUNTE AO PASTOR
Edição Especial da REFORMA

Hoje temos a Bíblia traduzida para a língua de muitos países. A Palavra
também é divulgada através de uma farta literatura em que expõem a verdade
bíblica na língua de muitos povos. Muitas igrejas pregam e ensina esta
verdade. Louvado seja Deus por esta obra generosa.

O Programa desta semana, dia 29/10, será uma Edição Especial da
Reforma e contará com a participação dos pastores da Diretoria
Nacional. Este programa será ao vivo na quinta-feira, dia 29, das 11 às 12
horas, pela RÁDIO CRISTO PARA TODOS.

