
DOMINGO, 18 DE OUTUBRO DE 2020 | LAGOINHA GLOBAL ®

R E V I S T A  D I G I T A L

E D I Ç Ã O  N º  4

LAGOINHA GLOBAL ®

503 anos
de Reforma 
Protestante



EDIÇÃO IV
OUTUBRO
2O2O

No dia 31 de outubro de 1517, o reformador 
alemão, Martinho Lutero, afixou suas 95 teses na 
Capela de Witemberg. Foi, certamente, o maior 
acontecimento na história da igreja cristã, depois 
do Pentecostes. Não foi uma inovação, mas um 
retorno ao Cristianismo apostólico. Não foi um 
desvio, mas uma volta às Escrituras. Nesta edição 
da revista Lagoinha Global você entenderá mais 
desse processo histórico tão importante para 
todos nós. Boa leitura!

EDITORIAL
Pr. Richarde Guerra

No dia 31 de outubro 
comemoramos 503 anos de 
Reforma Protestante

Reforma
Protestante
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Um histórico de 31 de 
outubro de 1517, o marco em 
que Martinho Lutero afixou 
suas 95 teses
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“Certa mulher, que fazia doze anos que 
estava com uma hemorragia, veio por trás de 
Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela 
pensava assim: Se eu apenas tocar na capa 
dele, ficarei curada” (Mt 9.20- 22). Trago uma 
palavra às mulheres, em razão do Outubro 
Rosa. Temos mais de 200 ministérios, e um 
deles é o ministério Elas, que oferece apoio a 
mulheres acometidas pelo câncer por meio 
do projeto “Amor em Ação”.

Lagoinha conta com projeto 
que abençoa mulheres 
diagnosticadas com o câncer

PALAVRA DO PASTOR

Outubro 
Rosa
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Abençoo a vida de cada mulher preciosa que 
sofre neste momento por causa do câncer e 
quero encorajá-la por meio das promessas 
de Deus, da Palavra Dele, para que possa 
experimentar cada vez mais a alegria da vida. 
A Bíblia nos relata sobre muitas mulheres 
corajosas, Rute que saiu de sua terra para 
uma terra desconhecida, Ana, que desejava 
tanto um filho e recebeu de Deus, e Maria, 
que aceitou gerar o Messias.

Seja encorajada

Abençoando mulheres
Com o objetivo de abençoar mulheres 
diagnosticadas com a doença, para que passem 
pelo processo de tratamento fortalecidas nas 
áreas espiritual e emocional, o “Amor em Ação” 
conta com psicólogos para dar suporte nas 
reuniões. Além disso, é realizada visita nos 
lares para oração e aconselhamento. É um 
momento em que as participantes conversam, 
desabafam, e se identificam na busca de mais 
intimidade com Deus.

Ousadia e fé em Deus 
geram a bem-aventurança 
do cumprimento da 
vontade do Pai
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O Senhor é bom
O Senhor é bom e a misericórdia Dele dura 
para sempre! Essa é uma das verdades que 
você jamais pode se esquecer, por isso, quero 
convidá-la a conhecer esse nosso projeto, 
porque grandes coisas o Senhor tem feito por 
meio dele. Com entrada gratuita, a reunião 
do ministério ocorre toda quinta-feira, às 
14h30, na Casa de Honra (Rua Joazeiro, 20, 
Concórdia – BH/MG). Aquele que prometeu é 
fiel para cumprir!
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O século XVI marca a transição da Idade Média 
para a Moderna. É um período repleto de 
mudanças em todos os aspectos da sociedade. 
No dia 31 de outubro de 1517, o reformador 
alemão, Martinho Lutero, afixou suas 95 teses 
na Capela de Witemberg. Esse ato referendou 
a ruptura de parte da cristandade com a igreja 
de Roma, relutante em aceitar as mudanças 
pregadas por reformadores sinceros como
John Wycliffe e John Huss.

Um histórico de 31 de outubro de 
1517, o marco em que Martinho 
Lutero afixou suas 95 teses

Reforma 
Protestante
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Com uma nova visão, o povo 
europeu libertou-se do medo e 
do jugo da igreja medieval
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O poder totalitário da igreja, que perdurou por 
quase dez séculos como um estado universal, 
passou a ser duramente questionado pelo 
desejo de emancipação dos estados nacionais, 
que estavam surgindo e pelo sentimento 
renascentista de retorno ao clássico e ao 
humanismo religioso e ético. O renascimento, 
mercantilismo e o surgimento e ascensão da 
burguesia, trouxeram uma nova cosmovisão 
diante da realidade da época.

A crise moral do papado, o enriquecimento 
abusivo da igreja e os altos impostos 
contribuíram para o desgaste da fé e da crença 
na igreja. Uma reforma teológica fundamental 
foi proposta, que buscava o retorno a autoridade 
das Escrituras, o resgate do sacerdócio universal 
dos crentes, o fim do misticismo e de doutrinas 
como a da transubstanciação, do purgatório e da 
salvação pelas obras, ou por intermédio
da compra da carta de indulgência.

Uma nova cosmovisão

A reforma teológica
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A liberdade religiosa que gozamos hoje 
foi conquistada por quem morreu por 
ela e não pode usufruí-la. Muitos, nos 
últimos 503 anos, pagaram um alto 
preço para podermos estar aqui, nesse 
lugar de liberdade, de doutrinamento 
bíblico, de infinitos recursos para o 
estudo teológico e, especialmente, de
uma vida de santidade e compromisso, 
que possa corresponder a tanto esforço 
e sacrifício.

Sílvia Maria de Lima Santos

Fruto dos 
mártires da fé

“A Reforma Protestante 
não foi um acordo de 
cavalheiros, foi o resultado 
de um processo histórico
longo, marcado por guerras, 
por muito sangue e muita 
resistência”,
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Nos dias 23, 24 e 25 de outubro, a Lagoinha 
Presidente Prudente, localizada à Avenida Brasil, 
35, Centro - Presidente Prudente/SP, realizará o 
Congresso DNA. Com a participação de vários 
pastores, incluindo o regional Rodinei Medeiros 
e sua esposa, Márcia Medeiros, será um tempo 
de edificação para o reino de Deus. Para mais 
informações, entre em contato pelo telefone 
(18) 98142 – 4878. Participe!

Todo cristão precisa ter o DNA 
de Deus para ser um bom 
trabalhador na Obra
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Congresso 
DNA
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No Dia das Crianças foi realizado a segunda 
edição do Fest Kids na Lagoinha Cuiabá, 
situada à Avenida Historiador Rubens de 
Mendonça, 1037, Araes/ MT. A ministração 
teve como tema “Jesus nosso herói”. A 
igreja valoriza a importância de discipular 
os pequenos e conduzi-los no caminho do
Senhor, por isso realiza diversas atividades 
destinadas ao público infantil, com o intuito 
de conquistar famílias para Jesus.

Após alguns meses, sem a realização do 
Encontro com Deus, devido à epidemia de 
COVID-19, aprouve ao Senhor possibilitar a 
retomada dessa grande obra na Lagoinha 
Betim. Nos dias 30, 31 de outubro e 1 de 
novembro, viveremos dias inesquecíveis 
no sítio Olaria do Rei, situado à Estrada dos 
Pimentas, 35, Vianópolis - Betim/MG. Se você 
mora na região e tem interesse em participar, 
ligue (31) 3531-3416.

Fest Kids Lagoinha Cuiabá

Encontro com Deus

Vivemos dias em que vidas são 
impactadas pelo poder e pelo amor 
de Jesus Cristo
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No dia 4 de outubro, a igreja iniciou o 
ministério com surdos. Mesmo com pouco 
tempo na cidade, é a primeira igreja na região 
a desenvolver esse trabalho para ganhar o 
coração desse público para Jesus. Segundo 
uma pesquisa regional, a cidade tem cerca de 
40 pessoas surdas para serem alcançadas. A
igreja também fará um curso de LIBRAS para 
capacitar voluntários para receberem os surdos 
com excelência e acolhimento.

Evangelização 
dos surdos
Lagoinha Currais Novos/RN se 
capacita na busca de alcançar 
os surdos da cidade
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A Lagoinha Santa Efigênia aproveitou o 
“Setembro Amarelo” para conscientizar 
sobre a necessidade de as mulheres 
cuidarem das emoções. Com o tema “De 
costas pro escuro e de frente pra luz”, foi
realizado um culto de ministração e cura. 
A preletora foi a Pra. Edelweiss Peluso, 
psicóloga que atua na Clínica da Alma. Ela 
usou características do girassol para falar 
da postura que uma mulher deve ter diante 
das dificuldades.

A cada 15 dias, a Lagoinha Borba Gato 
e comunidade se unem para realizar 
revitalizações no bairro, com a ajuda 
de voluntários. A igreja entende sua 
responsabilidade social e deseja ver 
melhorias em todos os aspectos sociais 
da comunidade que está inserida. Dessa 
forma, a comunidade se abre mais para o 
evangelho, pois enxerga o amor de Cristo 
por meio do trabalho voluntário.

Cuidando das emoções

Pintura da praça

Ser igreja além das quatro 
paredes e ganhar o coração das 
pessoas para Jesus é o foco G
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Inspirados pelo Senhor, a ação social da 
Lagoinha Floramar decidiu inovar. Além das 
ações com cestas básicas, bazar e cursos 
profissionalizantes, em setembro, iniciou o 
curso “Você de frente com a câmera!”. Com 
teoria e prática, os participantes conheceram 
técnicas e habilidades necessárias para a 
produção de vídeos e gravação de entrevistas 
para a TV/WEB. A intenção é capacitar os 
membros da igreja para o mercado de 
trabalho e para o serviço no Reino.

Capacitação da igreja

Lagoinha Floramar, uma 
igreja que busca ser 
relevante para a sociedade 
na era digital
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Escola
Bíblica Kids

O ministério Lagoinha Kids da matriz produz 
conteúdos muito legais no YouTube, para
todas as faixas etárias. Todo domingo, às 10h, 
você pode assistir à escola bíblica, com temas 
pautados na Bíblia, de maneira bem divertida 
e educativa. Além da EBD, são produzidas lives 
para os juniores e em breve muitas novidades 
serão postadas, com o intuito de levar a Palavra 
de Deus às crianças.

M
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Lagoinha Kids Matriz produz 
conteúdos para as crianças 
no YouTube
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Unindo as gerações

Série Reforma Protestante

Lagoinha Gerações: ministério 
que cuida desde a criança ao 
idoso

O ministério Lagoinha Gerações tem a 
missão de estabelecer um diálogo entre as
diversas faixas etárias. Iniciou os GC’s com 
os pais de adolescentes da nossa igreja,
para capacitá-los nessa missão de levar os 
filhos a um rendimento completo a Cristo.
Essa é uma parceria entre as lideranças do 
Legacy Teens e do Lagoinha Gerações,
que juntos estabelecem a visão do Reino 
para a família.

Em outubro a Escola Bíblica Dominical 
está com uma série de mensagens sobre 
a Reforma Protestante. O pastor Isaías 
Fernandes está responsável pela condução 
das escolas bíblicas deste mês. Participe aos 
domingos, às 9h, na Lagoinha matriz. Você 
pode ir presencialmente ou acompanhar de 
forma on- line, pela Rede Super de Televisão 
ou pelas plataformas digitais da Lagoinha.



EDIÇÃO IV
OUTUBRO
2O2O

Outubro Rosa M
at

riz

EDIÇÃO IV
OUTUBRO
2O2O

Outubro Rosa é a campanha de 
conscientização para alertar mulheres sobre 
a importância da prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama e colo do útero.
Pensando nisso, o ministério Elas, por meio 
do projeto “Amor em ação”, que cuida de
mulheres acometidas pelo câncer, está 
produzindo palestras e conteúdos sobre o
tema. Siga o ministério no Instagram e 
acompanhe: @ministerioelas.oficial

Ministério Elas, matriz, produz 
palestras e conteúdos sobre o 
Outubro Rosa
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Mais uma 
Lagoinha
Nasce Lagoinha Póvoa 
de Lanhoso
Para a honra e glória de Jesus, mais uma 
Lagoinha nasce e tem avançado em Portugal. 
No dia 19 de setembro, Deus deu a graça de 
chegar em Póvoa de Lanhoso, uma cidade 
portuguesa até então sem a presença de igreja
evangélica.  O culto de celebração acontece aos 
sábados, às 19h30, à Avenida 25 de Abril, 207 - 
2° andar - sala 3. Lagoinha fazendo a diferença 
pelo mundo a fora, e impactando vidas!
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A Lagoinha Japão inaugurou o GC de 
implantação em Fukui-ken. Esse projeto
nasceu no coração de Deus e foi gerado 
em corações que clamam a Ele dia e
noite. A Lagoinha Japão tem o foco de 
alcançar todas as províncias, e por meio
do amor que os brasileiros têm 
experimentado em Deus, incendiar a 
nação com a presença de Cristo. A igreja 
tem experimentando e vivido novos
começos todos os dias.

Alcançando muitos
Lagoinha Japão inaugura GC 
de implantação na província de 
Fukui-ken Echizen-shi
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A Lagoinha Famalicão nasceu sob a 
liderança dos pastores Hélio e Mônica. 
Assim como em Atos 13, a igreja de Braga 
tem separado “Paulo e Barnabé” e os 
enviado a começar um GC nas cidades 
portuguesas. A Lagoinha Famalicão está 
localizada à Rua Alberto Sampaio, 1565 - 
loja 7 - Calendário - Vila Nova de Famalicão 
e o culto de celebração acontece aos
domingos, às 18h.

Lagoinha chega 
à cidade de 
Famalicão

Impactando 
vidas
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No dia 3/10 durante o Culto Legacy Jovens 
da Lagoinha Belém, foi realizada a formatura 
da Escola de Noivos. Preparar casais para 
viverem juntos pelo resto de suas vidas 
tendo como base a Palavra de Deus. Essa é a 
missão da Escola de Noivos, primeiro módulo 
do ministério Lagoinha Gerações. A igreja 
acredita que nutrir os casais de noivos de 
conteúdo correto faz toda a diferença na
saúde desses novos lares.
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Lagoinha Belém realiza 
formatura da Escola
de Noivos

Lar 
abençoado 
por Deus
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No dia 24/10 a Lagoinha Belém iniciará 
o projeto de atuação na comunidade 
ribeirinha Carmelo, em Barcarena. Serão 
realizados sérviços na área de saúde, 
com atendimento médico e entrega 
de medicamentos. Haverá doação de 
cestas básicas, roupas e brinquedos, 
além de oficina de artesanato, palestras 
de orientação e prevenção contra abuso, 
exploração e violência sexual e doméstica.

Nos dias 3 e 4/10 a Lagoinha Caruaru 
completou três anos. A Lagoinha Caruaru 
teve início com os pastores Othon e Érica, 
que iniciaram todo projeto que hoje é uma 
realidade. Desde 2018 a igreja está sob 
a liderança do casal de pastores Isaías e 
Juliana Nascimento. A igreja ordenou o casal 
de pastores Marcone e Janaína Veríssimo e 
plantou a Lagoinha Carpina, pastoreada pelo
Marcos e Cida.

Alcançando vidas

3 anos da IBL Caruaru

Mais de 200 famílias serão 
atendidas na comunidade 
ribeirinha Carmelo
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No início de outubro os jovens do Legacy 
Lagoinha Belém saíram as ruas do bairro 
da Pedreira para compartilhar do amor 
de Deus para as pessoas, incentivando 
a alegria de ter Jesus como amigo e 
Salvador. Centenas de pessoas foram 
evangelizadas por meio de uma palavra 
de fé e esperança, além da distribuição de 
brindes e muita alegria a toda a população!

Blitz Legacy 2020
Jovens da Lagoinha Belém 
compartilham o amor de Deus
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Vigília
das Artes
Uma noite que marcou vidas, não 
só da igreja, mas de toda a cidade 
de Curitiba!
A Lagoinha Curitiba realizou a Vigília das Artes, 
aberta a todas as igrejas da cidade e região
metropolitana. O ministério de dança, junto ao 
grupo de louvor, declarou um novo tempo sobre 
as artes cristãs em Curitiba e, por meio de um 
ato profético, declarou vida e restauração aos 
que estavam presentes. Além disso, a peça 
musical “Life House” demonstrou o amor e a 
entrega de Jesus pela humanidade.
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Cumprindo o IDE
com alegria!

Cuidado, amor e alimento

A Igreja, como instrumento de Cristo, 
leva doação, alimento, amor e a 
Palavra de Deus

A Lagoinha Gravataí realizou, por meio de 
um lindo time de voluntários, uma tarde 
de evangelismo na cidade. “Levamos a 
mensagem de salvação às pessoas por meio 
de folders, informativos e presentes. Mulheres 
receberam rosas, crianças ganharam 
chocolates e motoristas ouviram sobre Jesus 
nos semáforos. Falamos do amor de Deus, da 
vida eterna e convidamos para participar da 
programação da nossa igreja”.

A Lagoinha Guaíba, por meio do Projeto 
Manáh, serve moradores em situação 
de rua na capital gaúcha há mais de 10 
anos. Com a pandemia, a igreja estendeu 
o projeto para outras comunidades, 
principalmente, as mais atingidas pelos 
efeitos da quarentena, como a comunidade 
Nova Guaíba. Com o empenho e dedicação 
dos voluntários foi arrecadado alimentos 
que, preparados com carinho, foi entregue 
à população.
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Amor em ação

A Lagoinha Canoas realizou uma noite 
especial com o time de voluntários para 
apresentar o DNA e a visão da igreja que 
“serve por novas histórias”. A igreja se 
alegra, pois, com pandemia, criou um 
novo ministério para que todos pudessem 
acompanhar os cultos on-line. “O coração 
voluntário pertence àquele que compreende 
que a graça de Cristo que o alcançou, não 
pode permanecer apenas em si mesmo”.

Somos um time com equipes, 
funções e responsabilidades 
diferentes, mas o mesmo DNA
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Mover
de Deus
Lagoinha Bragança 
Paulista realiza vigília
No dia 5 de setembro a Lagoinha Bragança 
Paulista realizou uma vigília com grande mover 
do Senhor. Atos proféticos marcaram o evento 
e a igreja declarou a Palavra, adorou e orou. A 
Lagoinha Bragança Paulista crê em um tempo 
de renovo da parte do Pai para a cidade, estado 
e Brasil. A igreja está localizada a Av. Alberto 
Diniz, 955, e os cultos acontecem aos domingos 
às 10h e 19h e as quartas-feiras, às 20h.
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IBL São Miguel Paulista

Lagoinha Interlagos

Lagoinhas da regional Sul de 
Minas e Leste de SP a todo 
vapor

No dia 17/09 foi realizado o primeiro 
encontro no novo endereço da Lagoinha
São Miguel Paulista: Av. Rosária, 370. 
Antes, os cultos aconteciam em locais
provisórios e, recentemente, pela internet, 
por conta da pandemia. Esse encontro foi 
marcado pelo sentimento de gratidão a 
Deus pela conquista do novo templo, com 
louvor e oração.

A Lagoinha Interlagos iniciou outubro com 
muitas atividades. A comemoração do Dia 
das Crianças teve a presença do pregador 
mirim João Vitor Ota. Já no dia 26/10 
haverá a presença do grupo Kemuel. Em 
novembro a igreja completa um ano e no 
dia 08/11 haverá a presença de Sérgio Saas 
(ex-Raiz Coral). Já no dia 09/11 Ton Carfi e 
Banda ministrarão e dia 10/11 a Cia Teatral 
Jeová Nissi apresentará a peça “Sobre Si”.
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Quilo do Amor

Igreja Batista da Lagoinha 
Santos doa cestas básicas
A Lagoinha Santos, por meio do projeto 
Quilo do Amor, desde o início da 
pandemia, doou cestas básicas para 
dezenas de famílias da cidade. O Quilo do
Amor visa ajudar famílias que congregam 
na Lagoinha e também alcançar vidas 
para o Reino de Deus. O projeto foi 
implantado pelos pastores Matheus e
Diana, por meio do ministério de 
Assistência Social, que tem o objetivo de
alcançar vidas na região do litoral sul de 
São Paulo.
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Uma linda festa que arrancou suspiros de quem 
estava presente, marcou a noite do dia 3 de 
outubro, na Lagoinha Ubá/MG. Dezessete vidas 
confessaram Jesus publicamente, como Senhor 
e Salvador de suas vidas, em uma atmosfera 
sobrenatural pela presença do Espírito Santo. 
“Cremos que esse é só o primeiro de muitos 
batismos que ainda serão realizados, pois nossa 
missão é levar o evangelho aos quatro cantos da 
cidade”.

Primeiro 
batismo
Lagoinha Ubá celebra por 
realizar, pela primeira vez, 
batismos na igreja
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Nesse tempo de crise, membros da 
Lagoinha Viçosa/MG se uniram para lerem 
a Bíblia. Os pastores, com ímpeto de não 
deixar de ser igreja, em oração, gerou o 
propósito da leitura bíblica. Por meio de um
grupo de WhatsApp, os membros 
estudaram 40 livros inteiros. A leitura diária 
levou vida, renovo e esperança às ovelhas 
em isolamento. O espírito foi alimentado e 
suprido. “A pandemia não nos parou,
Deus nos alimentou!”.

Um tempo de 
esperança
Pela graça de Deus, Lagoinha 
Viçosa transforma tempo de 
crise em oportunidade
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Faça parte
da Lagoinha
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