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Assunto: Aplaude e congratula os 500 anos da Igreja Luterana.

                     

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de Aplausos  os 500 anos da Igreja

Luterana.

No mundo inteiro, os luteranos estão em festa. Em 2017 são lembrados os

500 anos da Reforma Luterana. Mas, afinal o que isso diz respeito à minha vida?

Martinho Lutero foi monge, padre e professor de Teologia. Inspirado pela

Palavra  de  Deus,  ele  teve  a  coragem  de  questionar  o  poder  instituído,  por  isso  seus

seguidores  foram  inicialmente  chamados  de  “protestantes”.  Não  agiu  em  busca  de

promoção própria.  Pelo  contrário,  colocou em risco sua própria  vida por  não sossegar

diante da descoberta do Evangelho.

Em 31/10/1517 ele afixou tais reflexões na porta da Igreja de Wittenberg, as

quais ficaram mundialmente conhecidas como as “95 teses de Lutero”. Ele questionava a

primazia da voz papal sobre as Escrituras. Ele destacava que somente pela fé em Jesus é

possível alcançar a salvação. Não há dinheiro no mundo que compre o céu. Lutero foi

convidado a retratar-se,  o  que  não ocorreu.  A cristandade,  antes  dividida  em católicos

romanos e ortodoxos, agora tinha um novo ramo, os “luteranos”.
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O  movimento  desencadeado  por  Lutero  trouxe  muitos  benefícios  à

sociedade, tais como uma divisão mais clara entre poder secular e religioso, a valorização

da vocação, o incentivo à alfabetização e escola pública.  Dentro da igreja,  resultou no

acesso do povo à Bíblia, celebrações na língua vernácula com muita música, o sacerdócio

de todos os cristãos, responsabilidade familiar com a educação espiritual e valorização da

família pastoral.

Diante da proposição,  esta  Casa de Leis,  em nome do povo itapoaense,

presta a justa homenagem pelos 500 anos da Igreja Luterana, aprovando a presente Moção

de Aplausos nº 16/2017.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 25 de outubro de 2017.
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