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A IGREJA PROTESTANTE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1) REFORMA PROTESTANTE (LUTERO) 
 

• O _________________________ é um dos ramos do cristianismo, que surgiu do 
movimento que ___________ a autoridade romana e estabeleceu reformas nacionais em vários 
países, em todas suas formas obedecem às mesmas escrituras, veneram o Deus de Israel e 
consideram Jesus como o Cristo, Filho de Deus e _______________ da humanidade. 
 

• Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra a venda de 
indulgências. 
Afirmava que: 

 

Salvação pela _______; 

 

Livre interpretação da ________; 

 

____________ do Celibato e da autoridade do Papa; 

 

• ANO 1600 A HOJE 
 

• Tempos de reavivamento e missões: 1789 – 1914 
 

• Surgimentos de muitas ramificações protestantes. 
 

Ler apocalipse capítulo 2 e 3. 

 

 

A _______________________________ é uma denominação que surgiu na Europa através de 

vários grupos que pensavam da mesma forma, não tem data oficial de inauguração pois foi 

surgindo aos poucos em vários lugares diferentes. Nunca ouve oficialmente uma igreja 

fundadora, nem um fundador, apareceram varias em tempos e lugares diferentes.   

 

2) A IGREJA  NÃO É 
 

Não é um poder ______________________________________________, diplomático,  moral. 

 

Não é um grupo de pessoas, sobretudo frustradas, que se encontram num certo lugar de oração  

para se consolarem. 

 

 

3) O QUE É IGREJA 
 

Paulo, escreve:  

Quero que saibas comportar-te na casa de Deus,  que é a Igreja do Deus vivo”(1 Tm 3:15) 

 

“Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós?” (1 Cor. 3:16). 

HISTÓRIA DA IGREJA - 2019 

 



No N.T. O povo cristão, que é a Igreja, é comparado a uma vide. O próprio Jesus usa esta 

imagem quando diz: “Eu sou a vide, vós ________________”(Jo. 15-1-11) 

 

Igreja é: 

 

• Uma comunidade de pessoas 
 

• intimamente unida a _______ (a vide). 
 

• intimamente unidos aos ______ (os ramos). 
 

• destinada a dar ______, a qual assume uma missão a favor dos outros. 
 

Vede a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de Deus, como uma esposa adornada 

pelo seu esposo” (Ap 21,2). 

 

E vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e deu a vida porela” (Ef 

5,25). 

 

4) A CARACTERISTICA DA IGREJA COMO POVO DE DEUS 
 

É um povo em ____________. 

 

A Igreja é um povo de pessoas chamadas a viver, através de Cristo, uma comunhão sempre 

mais intensa com Deus e com os outros.  

 

Esta comunhão realiza-se: 

 

❑ Seguindo Cristo como ________________ fiés e permanentes. 
 

❑ _____________ Deus mais que tudo, mais que todos e mais que a si mesmo. 
 

❑ Amando-nos como Cristo nos amou. 
 

❑ Escutando, assimilando e vivendo a ___________ de Deus. 
 

❑ Estando unidos aos ___________ da Igreja. 
 

❑ Esforçando-nos por alargar sempre mais os horizontes da comunhão, de modo a convergir 
o mais possível de ____________. 
 

TAREFA PARA CASA:   

Memorizar 1 Cor. 3:16 

Ler Atos Cap. 21-25 

 

 
AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta por este 
motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar dia 
e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

• Valor do teste desta matéria: 6,0             

• Tarefas (memorização de versículos): 3,0 

• Apostilas preenchidas: 1,0 

 
 

      


