Comunidade Luterana dá início à contagem regressiva para os 500 anos da Reforma
Nos próximos dias 18 e 19 de junho de 2016, iniciará a contagem regressiva dos 500 dias para os 500
anos da Reforma Luterana, data a ser celebrada em 31 de outubro de 2017. Para marcar este rito, serão
realizados diversos eventos em todo o território nacional.
Atividades na praça da cidade, inauguração de relógio em local público, música, palestras e artes serão
algumas das atrações que irão compor esta importante comemoração para a Comunidade Luterana,
estimada em cerca de 1,5 milhão de pessoas em todo o Brasil.
Para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) e para Igreja Evangélica Luterana do
Brasil (IELB), herdeiras do movimento que iniciou antes mesmo de Lutero, a Reforma tem um grande
significado, seja pelo enfoque histórico, seja, especialmente, por causa da Teologia. Afinal, a Reforma foi
responsável por transformações determinantes no rumo da sociedade.
Desde 2011, vêm sendo realizadas diversas atividades em todo o país, que culminarão com um grande
evento, em outubro de 2017. Para isso, IECLB e IELB formaram um grupo de trabalho denominado
Comissão dos 500 Anos da Reforma Luterana, responsável, entre outras tarefas, por criar e acompanhar
o desenvolvimento de materiais de apoio, bem como incentivar as Comunidades locais a desenvolverem
atividades em comemoração ao quincentenário da Reforma.

A seguir, confira alguns dos eventos que ocorrerão no fim de semana de 18 e 19 de junho no Brasil.
- Em Porto Alegre/RS, 18, será realizado o Festival de Hinos da Reforma, a partir das 20 horas, na Igreja
da Reconciliação, com entrada franca.
- Em São Leopoldo/RS, 18, será inaugurado o relógio dos 500 dias para os 500 anos da Reforma
Luterana, às 10 horas, na entrada da cidade, na BR 116, próximo à ponte do Rio dos Sinos.
- Em Lajeado/RS, 18, haverá programação com Apresentação de um contador regressivo e do
calendário de eventos até 2017, além de música e confraternização, às 15 horas, no Centro
Comunitário Evangélico.
- Em São Paulo/SP, 18, ocorrerá o evento A Atualidade do Pensamento de Lutero, a partir das 19h30,
nas dependências do Colégio Luterano São Paulo.
- No Rio de Janeiro/RJ, 19, será realizado o Culto Cantante, às 17 horas, na Avenida Duque de Caxias,
2071.
- Em Blumenau/SC, 19, ocorrerão diversas atividades, como Solenidade de Lançamento dos 500 Dias,
Lançamento do Gibi Comemorativo e Música e Louvor, das 11 horas às 16 horas, na Praça Hercílio Luz.

Reforma Luterana
A Reforma Luterana teve origem na cidade de Wittenberg, na Alemanha. O marco do movimento foi 31
de outubro de 1517, quando Lutero, então monge católico, publicou 95 teses na porta da Igreja do
Castelo de Wittenberg, em protesto contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica e sugeriu
mudanças.

Nas 95 teses, a exemplo de outros escritos divulgados na mesma época, Lutero procurou mostrar que
Deus perdoa de graça a quem crê em Jesus Cristo. Não se pode comprar o perdão de Deus ou conquistálo por méritos ou esforços próprios.
Segundo Lutero, Deus nos aceita como pessoas justas somente quando cremos e confiamos em Jesus
Cristo. Recebemos a salvação pela fé e não pelas boas obras que praticamos. Esta fé leva
espontaneamente a produzir boas ações, assim como a árvore saudável produz bons frutos.
A atitude do monge repercutiu – e muito! Solicitado a se retratar, Lutero não concordou em fazê-lo, a
não ser que as suas teses fossem derrubadas com argumentos bíblicos. Então, Lutero foi expulso da
Igreja Católica. Como uma das consequências, ocorreu a divisão da Igreja, sem ser esta a pretensão do
Reformador. O movimento ultrapassou fronteiras e se estendeu a outros países da Europa, chegando ao
Brasil em 1824, com a imigração alemã.
Mais informações sobre as atividades que estão sendo preparadas para a celebração dos 500 anos da
Reforma Luterana em todo o Brasil podem ser acessadas junto ao perfil dos 500 anos da Reforma
Luterana no Facebook, bem como nos canais eletrônicos das Igrejas Luteranas IECLB e IELB.
Facebook/500AnosReformaLuterana
www.luteranos.com.br
www.ielb.org.br
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