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Culto Matutino

Culto Vespertino

Leitura Bíblica: Gn 14
Oração de Adoração
Hino: 51 (Cristo Coroado)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 14
Hino: 61 (Ações de Graças)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

Leitura Bíblica: Gn 15
Oração de Adoração
Hino: 74 (Sinceridade)
Leitura Bíblica: Sl 10
Oração e Confissão
Hino: 128 (Comunhão Preciosa)
Cânticos
Dízimos e ofertas
Leitura Bíblica: Mt 15
Hino: 92 (A Fé Contemplada)
Oração de Gratidão
Mensagem
Oração Final
Saudações

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
♦ Amaryllis Rennée Gounin 21/08
♦ Sara Melo da Silva
23/08
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 61. Serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e

vivem na Igreja?
Resposta: Nem todos os que ouvem o Evangelho e vivem na Igreja

visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros
verdadeiros da Igreja invisível.
Referencia Bíblica: Rm 9.6, Mt 7.21, Mt 13.41,42

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: 21/
21/08/2011
2011

BOLETIM Nº. 33

Religião, Religiosidade e Espiritualidade (Parte II)
Rev. Ricardo Rios Melo
A verdadeira espiritualidade passa pelo crivo interno e não do
exterior. Mas, você poderá me perguntar, então, se não devo ter uma
religião formal! Sim e não. Você deve ter uma religião formal que
exteriorize a sua espiritualidade, pois a maneira que você tem de mostrar
que é espiritual passa por alguns aspectos: 1) vida diária com Deus
externando espiritualidade nos mínimos detalhes: comprando com
espiritualidade, vendendo com espiritualidade, comendo, bebendo,
vestindo, se divertindo, ou seja, todos os aspectos da vida devem ser
espirituais: “Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa
qualquer, fazei tudo para a glória de Deus” (1 Co 10.31). Esse ponto é
tão essencial que Paulo diz aos candidatos ao presbiterado que eles não
poderiam ser Presbíteros se não governassem bem a sua casa: “pois, se
alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de
Deus?” (1 Tm 3.5); 2) a segunda parte desse aspecto espiritual passa
por um quê de formalidade. É dentro de uma religião formalmente
estabelecida que eu professo crer em Jesus; é nessa profissão conjunta
que a igreja mostra que é uma organização, ou melhor, mais do que isso,
é um organismo vivo! A Igreja “formal” é a bandeira da Verdade no
mundo caótico e sem Deus, e essa igreja, conquanto seja Instituição
formal diante dos homens, permanece espiritual, pois a unidade dela
visível deve representar a obra invisível de Deus nos corações! É por
isso que a Bíblia exorta que não devemos deixar de nos reunirmos para
adorarmos a Deus! (Hb 10.25). Nesse ponto é muito fácil oscilarmos de
um lado para outro: sermos legalistas como fariseus e de sermos
licenciosos. Creio que hoje estamos nesse processo, pois muitos já não

enxergam a necessidade que temos de estar unidos e reunidos para
adoração ao Senhor. Criaram a religião solitária! E essa religião é uma
espécie de formalismos às avessas, pois ela formalizou que a
informalidade deve ser o padrão, ou seja, o não padrão virou padrão. Por
outro lado, existem muitos irmãos que se tornaram formais, pois quando
vão aos cultos ou às reuniões semanais, vão como uma espécie de
obrigação formal, pois se eles não estiverem nesses locais no horário e
não passarem o tempo que eles determinaram que deveriam passar, não
são espirituais. E, muitas vezes, acusam os outros de não serem
espirituais, fazendo o papel do fariseu em Lucas 18. 9-16.
Meus irmãos, creio que estamos mais para licenciosos do que
para legalistas, pois é só fazermos um apanhado de nossas freqüências
para percebermos o descaso de alguns irmãos. Muitos transformaram os
encontros com Deus em encontros formais, pois quando alguém não vai
a uma reunião e, principalmente aos cultos aos domingos na igreja, por
qualquer motivo banal, é como se dissesse indiretamente que aquele
momento de culto na igreja é um momento apenas religioso e não
espiritual, pois não fará diferença em minha vida. Já criamos até o
turismo espiritual, onde o irmão fica visitando igrejas durante os dias de
programação da nossa igreja e depois reclama que muitos estão
faltando. Existem até aqueles que dizem assim: “fui visitar o pastor
cicrano”, e eu fico pensando que devem ter ido à casa do pastor, mas
não! Eles foram à igreja respectiva. Ou seja, o compromisso com a igreja
local não existe. E não vou nem falar do compromisso com nossa
denominação, pois, se falar, a situação ficará muito mais complicada. É
fácil perceber que as pessoas mudam de igreja como mudam de roupa.
Ainda existem aqueles que decidem ir apenas em um horário, ou pela
manhã ou pela tarde, e ficam satisfeitas, porque já fizeram sua devoção
religiosa naquele dia.
Queridos, temos que ter muito cuidado com os extremos!
Legalismo é pecado! Licenciosidade também o é! Temos que pedir a
Deus discernimento espiritual para não oscilarmos de um lado ao outro.
Espiritualidade tem a ver com a vida no Espírito. Faça um teste para
saber em que grau está sua espiritualidade! Você é um religioso? Ou
você é espiritual? Mede as pessoas pelo seu crivo ou pelas Escrituras?
Faz da religião um amuleto quando precisa ou tem prazer na adoração
ao Senhor? Termino essa extensa pastoral com o alerta de Calvino:
“Somente aquele que tem recebido o verdadeiro conhecimento de Deus,
por meio da Palavra do Evangelho, pode chegar a ter comunhão com
Cristo. O apóstolo disse que ninguém que não tenha posto de lado a
velha natureza, com sua corrupção e suas concupiscências, pode dizer
que tenha recebido o verdadeiro conhecimento de Cristo. O
Conhecimento de Cristo é só uma crença perigosa, não importando o
quão eloqüentes possam ser as pessoas que o têm. O evangelho não é

uma doutrina da fala, mas de vida. Não se pode assimilá-lo por meio da
razão e da memória, única e exclusivamente, pois só se chega a
compreendê-lo totalmente quando Ele possui toda alma e penetra no
mais profundo do coração. Os cristãos nominais devem parar de insultar
a Deus jactando-se de serem aquilo que não são. Devemos nos ater em
primeiro lugar ao conhecimento de nossa fé, pois esta é o princípio de
nossa salvação. A menos que nossa fé ou religião promovam uma
mudança em nosso coração e em nossas atitudes nos transformando em
novas criaturas, não nos será de muito proveito” (CALVINO, João, A
Verdadeira Vida Cristã, São Paulo, Novo Século, 2000, p. 25).
Deus nos livre do que sempre somos propensos: aos extremos!
Rev. Ricardo Rios Melo.

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

21/08/11

♥ 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.

♥

LAR CRISTÃO! No dia 27/08, sábado ás 19h aqui na Igreja. Os irmãos
devem orar e agendar a data. Participem!


 AULAS DE PIANO E VIOLÃO: Temos, funcionando aqui na Igreja, à disposição
dos irmãos, durante a semana nossa escola de música – EMME – com cursos de:
piano e violão.


 DOAÇÃO DE TECLADO: Nossa escola de música – EMME– está precisando de
um teclado! Conclamamos aos irmãos da Igreja, que puderem que façam à doação.


 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)

