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Culto Matutino

Culto Vespertino

Leitura Bíblica: Gn 12
Oração de Adoração
Hino: 26 (Ao Deus Grandioso)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 12
Hino: 32 (O Deus Fiel)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

Leitura Bíblica: Gn 13
Oração de Adoração
Hino: 108 (Aflição e Paz)
Leitura Bíblica: Sl 9
Oração e Confissão
Hino: 115 (Unido Com Cristo)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 13
Hino: 172 (Chuvas de Bênçãos)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
♦ Lívia Cristina Gomes da Silva 15/08
♦ Pámela Amorim Brandão
16/08
♦ Jaidete Gomes de Souza Tavares 20/08
VISITANTE AMIGO – Você é mais que bem-vindo! Esperamos que
se sinta bem em nosso meio, porém o mais importante é que tenha sido
transformado e edificado pela Palavra de Deus. A família Memorial se alegra
muito com sua presença!

CONFISSÃO DE FÉ
Pergunta 60. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho, e, por
conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo, nem nele creem,
poderão ser salvos por viverem segundo a luz da natureza?
Resposta: Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus
Cristo, nem nele creem, não poderão se salvar, por mais diligentes que sejam em
conformar suas vidas à luz da natureza, ou às leis da religião que professam,
nem há salvação em nenhum outro, senão unicamente em Cristo, que é o único
Salvador de seu Corpo-a Igreja.

Referencia Bíblica: Rm 10.14, II Ts 1.6-10, At 4.12, Rm 1.18-32, I
Co 1.21, Rm 3.9-19, Jo 4.22, Fp 3.4-10, Jo 8.39,44 Jo 71.9

Cultos Dominicais: 10:50h e 18h
Escola Dominical: 09:30h
Reuniões de Doutrina: 4ª feira -19:30h

Tema do Ano: Pregando a Palavra
ANO XXI
XXI

DATA: 14/
14/08/2011
2011

BOLETIM Nº. 32

Religião, Religiosidade e Espiritualidade
Rev. Ricardo Rios Melo
O que é a religião? Se formos à etimologia da palavra, podemos
definir a Religião como o Re-ligare = ligar o homem a Deus ou ao divino.
A religião é inerente ao homem. Desde sua gênese, o homem é um ser
religioso. Deus implantou no coração dos homens a sua lei e esse
homem sabe que precisa adorar um ser maior que ele. Mas, sem a
revelação especial de Deus, que é a Bíblia, esse homem se desvia de
adorar o Deus verdadeiro (Rm 1.18-32).
A religião sozinha não leva ninguém a Deus! É necessário que
haja uma modificação no interior do ser humano para que essa Religião
possa fazer sentido. Se tivermos uma religião apenas de aspectos
exteriores e formais, estamos sendo religiosos, mas não temos vida em
nós mesmos. Essa era a acusação de Jesus aos Fariseus, um partido
que ganhou força nos tempos dos Macabeus, nos 400 anos de silêncio
profético. Eles transformaram o judaísmo em uma religião de aparências.
“Eles seguiam a lei de Moisés e as tradições de seus antepassados”,
contudo viviam uma religiosidade vazia: “Ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora,
se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e
de toda imundícia!” (Mt 23.27).
Os Judeus tinham seu formalismo até na oração. Segundo o Rev.
Herminsten M. P. Da Costa, em seu livro Oração do Pai Nosso, o
formalismo judaico se estendia em 4 esferas: 1) quanto ao tempo, pois
eles oravam “três vezes ao dia: às três, às seis e às nove horas”; 2)
quanto ao lugar principal que deveria ser o Templo ou a Sinagoga; 3)
quanto à forma da oração, os judeus tinham duas orações principais:

Shemá (Ouve), que era o credo dos Judeus e Shemone Esreh (dezoito
Bênçãos); 4) quanto à extensividade da oração - muitos judeus achavam
que suas orações deveriam ser longas e repetitivas (ver COSTA,
Herminsten P, Oração do Pai Nosso, São Paulo, Cultura Cristã, 2001, p.
14-16) .
Cristo rechaça o formalismo judaico e principalmente o dos
fariseus em diversos momentos. Em um desses momentos, Jesus
propõe uma parábola extremamente educativa e exortativa: “Propôs
também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se
considerarem justos, e desprezavam os outros: Dois homens subiram ao
templo com o propósito de orar: um, fariseu, e o outro, publicano. O
fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus,
graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores,
injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano; jejuo duas vezes
por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando
em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia
no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador! Digo-vos que
este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o que
se exalta será humilhado; mas o que se humilha será exaltado” (Lc 18. 916).
A religião do estereótipo transforma as formalidades em
espiritualidade. Deus acusa seu povo, diversas vezes, de ser formal sem
espiritualidade. Eles eram circuncidados na carne, mas seus corações
estavam distantes do Senhor; transformaram a devoção a Deus em uma
questão formal: “Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais
endureçais a vossa cerviz” (Dt 10.16); “Quando vindes para comparecer
perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios?” (Is. 1.
12). Jesus ecoa essa mensagem ao dizer: “Este povo honra-me com os
lábios, mas o seu coração está longe de mim” (Mt 15.8).
Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana no capítulo
quatro de João, ele faz o contraste da verdadeira religião, quando ele diz
à mulher que chegou a hora em que a adoração não seria mais uma
questão formal ou circunscrita a um monte. Ele diz nos versículos 23, 24:
“Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai
procura para seus adoradores”. Deus é espírito; e importa que os seus
adoradores o adorem em espírito e em verdade”. Esse texto é muito
importante para entendermos o que é adoração a Deus. Segundo o
entendimento desse texto, Jesus diz que a adoração não é mais restrita
ao povo judeu e nem ao local de adoração, mas que Deus faria de cada
um de nós local de adoração, pois a adoração é em Espírito, ou seja, por
intermédio do Espírito Santo. Ninguém pode clamar Senhor, Senhor, se
não for pelo Espírito de Deus, e na mediação da Verdade, que é Cristo,
pois Ele afirma: “Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e

a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (Jo 14.6). Algumas pessoas
discordam dessa interpretação e dizem que a Verdade nesse texto é o
Cânon; o fechamento da Escrituras, entretanto o Cânon ainda não tinha
sido fechado e no NT a adoração se alicerça em princípios e não em
normas claras e pré-estabelecidas. Além disso, a pergunta da mulher
samaritana a Jesus é reveladora: “Eu sei, respondeu a mulher, que há de
vir o Messias, chamado Cristo; quando ele vier, nos anunciará todas as
coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo” (Jo 4.25,26), eis a
verdade tão esperada! Jesus é o meio que nos conduz a Deus e o
Espírito é que aplica essa Verdade. Não existe adoração verdadeira sem
ser conduzida pelo Espírito na mediação de Cristo.
Continua no próximo boletim.

Presbíteros e Diáconos de Plantão
Presbítero no Púlpito: Adelaor Fernandes
Diáconos Hoje: Edson e Jorge
Pregador: Manhã /Rev. Ricardo Rios Melo/ Noite/ Rev. Ricardo Rios Melo

14/08/11

♥ CESTA DO AMOR: Lembramos aos amados irmãos que tragam suas doações em
gêneros alimentícios não perecíveis (arroz, feijão, açúcar, café, biscoito, etc.), para que
a Junta Diaconal prepare as cestas.


 OFERTA MISSIONÁRIA: Hoje será levantada uma oferta missionária, no culto
matutino e vespertino para auxílio aos nossos missionários. O Pbto. Marcus
responsável pelo Depto. Missionário prestará informações sobre os missionários,
periodicamente à igreja.


 TRABALHO NOS LARES: No dia 18.08.11, 5ª feira, às 19,30h, será na casa da
nossa irmã Dulcinéia. Rua Oscar Carroscosa nº.140 Ed. Iguai Apt. 203, na Barra.
Os irmãos da Igreja devem orar e participar do estudo da Palavra de Deus naquela
ocasião.


 ORAÇÃO PELOS ENFERMOS: Hérmeso, Ivone (amiga de Evanice), Suzana
(irmã de Márcia), Eliana Lisboa, Adenias, Pb José Ribeiro, Sr. Sebastião e D.Zélia,
César Rui, Cremilda e Igor, Maria Aparecida, Oleone, Reginaldo, Helena, João
Fontes, Paulo Vitor, Wagner Gilberto Cajazeiras, Yêda Cajazeiras, Marco Antonio, D.
Alzerina, D.Marinalva, e Wellington Pereira “Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me, e
serei salvo; porque tu és o meu louvor” (Jr 17.14)

