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Igreja – O culto a Deus
A palavra portuguesa “igreja” é tradução do termo grego “Eclésia”, que significa
“chamados para fora”. É vocábulo que era usado p ara designar uma assembleia ou
congregação que fosse convocada para diversos propósitos. O significado desse
termo, segundo empregado no Novo Testamento, é duplo.
● Refere-se àqueles que são chamados para fora, dentre as nações, ao nome
de Cristo, para constituírem a Igreja, o Corpo de Cristo. Nesse sentido, a
Igreja é um organismo.
● Refere-se ainda aos que são chamados dentre uma determinada comunidade a
fim de obedecer aos princípios e preceitos de Cristo encontrados no Novo
Testamento, na qualidade de grupo de cristãos. Nesse sentido, a igreja é uma
organização.
No velho testamento o culto era um cerimonial com o sacrifício de animais brutos,
então Paulo faz um apelo a Igreja, pede um culto diferente, um culto racional, isto é culto
espiritual, em contraste, uma entrega moral a Deus. Esta consagração envolve corpo e
espírito. O conceito que o cristão faz do corpo, como sagrado e como servo da alma, é
único entre as religiões do mundo. Uma vida santa é agradável a Deus (cfr. Rm 14.18; Fp
4.18). (vers 2) Este sacrifício vivo inclui também a mente que, entretanto, deve ser
renovada para poder ser oferecida. É um milagre de transformação, readaptação a
realidades temporais e eternas. As ideias que esses termos apresentam, de nãoconformidade e transformação, atingem dimensões impressionantes!
Rm 12:1-2 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os
vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, [que é] o vosso culto
racional. 2 E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual [seja] a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus.

As dimensões do culto
Essas áreas são comuns a todos os salvos em Cristo em um culto a Deus, devemos estar
conscientes de sua composição:
● Interior - A disposição interior do ser, mente e espírito.
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○

Jo 4:23 No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São
estes os adoradores que o Pai procura.
○ Rm 12:2b mas sede transformados renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual [seja] a boa, agradável, e perfeita vontade de
Deus.
● Exterior - O estilo de vida escolhido, seu comportamento seus relacionamentos dizem
respeita a Deus.
○ Rm 14:8 Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para
o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do
Senhor.
○ Rm 12:1a Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que
apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável
● Superior - O fruto dos lábios deve ser o transbordamento de um coração cheio, com
ofertas de louvor e ação de graças, onde o único propósito é o Senhor.
○ Hb 13:15-16 Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a
Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu
nome. 16 Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o
que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada.
○ Salmos 107:22 ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras
com regozijo.
○ Os 14:2 Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe:
"Perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para
que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios.

Culto não é rito.
Cultuar a Deus não deve ser um ritual. Embora momentos juntos, naturalmente
possam ter suas particularidades e costumes, a ação não deve ser mecânica, os ritos não
validam o culto como genuíno e de “cheiro suave” ao Senhor. O coração é que trará
significância, ou não, ao acontecimento.
Amós 5:21-23 Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes
não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de
alimentos, não me agradarei delas; nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos
animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos; porque não ouvirei as
melodias das tuas violas.
“O Senhor disse: Esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os
lábios, enquanto seu coração está longe de mim e o temor que ele me testemunha é
convencional e rotineiro,..”Isaías 29:13 VBJ
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Adoração falsa no culto
Adoração falsa é uma possibilidade tanto para crentes quanto não crentes, a igreja
do Senhor deve estar atenta aos riscos. Vários são os alertas de Deus ao seu povo quanto
aos sinais da falsa adoração.

1. Cultuar falsos deuses.
Para cultuar um falso deus, basta construir alguma coisa, colocá-la na condição de
Deus, sem ser Deus. Falso deus pode ser alguma coisa ou alguém que eu aprecio, que eu
amo, que eu honro, que eu me faço depender mais do que ao próprio Deus.
○ Ex 34:14 Nunca adore nenhum outro deus, porque o Senhor, cujo nome é
Zeloso, é de fato Deus zeloso.
○ Por amor de mim, por amor de mim o farei, porque, como seria profanado o
meu nome? E a minha glória não a darei a outrem. Isaías 48:11
○ Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe
deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração
insensato se obscureceu. Romanos 1:21

2. Cultuar de forma errada o Deus verdadeiro.
Deus deu em sua palavra a forma como deveria ser adorado.
○ Dt 4.14-19 Também o SENHOR me ordenou, ao mesmo tempo, que vos
ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprísseis na terra a qual
passais a possuir. 15Guardai, pois, cuidadosamente, a vossa alma, pois
aparência nenhuma vistes no dia em que o SENHOR, vosso Deus, vos falou
em Horebe, no meio do fogo; 16para que não vos corrompais e vos façais
alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de
mulher, 17semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de
algum volátil que voa pelos céus, 18semelhança de algum animal que rasteja
sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da
terra. 19Guarda-te não levantes os olhos para os céus e, vendo o sol, a lua e
as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te
perante eles e dês culto àqueles, coisas que o SENHOR, teu Deus, repartiu a
todos os povos debaixo de todos os céus.

3. Cultuar à nossa própria maneira o Deus verdadeiro,
Mesmo com boa intensão, devemos ter a reverencia de nos achegarmos a Ele da
forma correta para não incorrermos no erro de Caim (Gn 4:5) e assim Deus não atentar as
nossas ofertas.
○ Mt 15:3 Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o
mandamento de Deus, por causa da vossa tradição?
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○ Dt 4:2 Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela,
para que guardeis os mandamentos do SENHOR, vosso Deus, que eu vos
mando.
○ Dt 12:32 Tudo o que eu te ordeno observarás; nada lhe acrescentarás, nem
diminuirás.
○ Os 4:6 Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. "Uma vez que
vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus
sacerdotes; uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também
ignorarei seus filhos. - rejeitar o conhecimento, não querer saber como.
Deus não é honrado mediante adoração ignorante, pois isto seria uma charada. A
adoração tem de se fundamentar em algum conhecimento. Se o conhecimento for errado,
não é o verdadeiro Deus a quem adoramos.
4. Cultuar com atitude errada o Deus verdadeiro,
Cultuar com atitude errada o Deus verdadeiro com completo descaso, má vontade,
motivação errada, faz da adoração algo falso:
○ Ml 1:7-10 Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: Em
que te havemos profanado? Nisto, que pensais: A mesa do SENHOR é
desprezível. 8Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso
mal? E, quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora,
apresenta-o ao teu governador; acaso, terá ele agrado em ti e te será
favorável? —diz o SENHOR dos Exércitos. 9Agora, pois, suplicai o favor de
Deus, que nos conceda a sua graça; mas, com tais ofertas nas vossas
mãos, aceitará ele a vossa pessoa? —diz o SENHOR dos Exércitos.
10
Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não
acendêsseis, debalde, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz
o SENHOR dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta.
○ Is 29:13a O Senhor diz: "Esse povo se aproxima de mim com a boca e me
honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
○ Ez 33:31 O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta diante
de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a
boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos
injustos.

O culto aceitável
Devemos cultuar apenas o único Deus! Lc 4:8 Jesus respondeu: "Está escrito:
Adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto". Somente Cristo pode revelar
Deus. Nada pode expressar com perfeição o teor da essência de Deus se não o próprio
Cristo.
○ 1Jo 1:1 O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto
com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos
apalparam, com respeito ao Verbo da vida 2(e a vida se manifestou, e nós a
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temos visto, e dela damos testemunho, e vo-la anunciamos, a vida eterna, a
qual estava com o Pai e nos foi manifestada), 3o que temos visto e ouvido
anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais
comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho,
Jesus Cristo.
○ Hb 1:1-3a “Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, 2nestes últimos dias, nos falou pelo
Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez
o universo. 3Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu
Ser…”

Devemos buscar cultuar à maneira de Dele e com atitude correta de coração. O culto deve
ser pessoal e espiritual, oferecido a Deus pela inspiração do Espírito.
Jo 4.20-24 Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem
que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar". 21 Jesus declarou: "Creia em mim,
mulher: está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte,
nem em Jerusalém. 22 Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem; nós
adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23 No entanto, está
chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o
Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. 24Deus é
espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade".
Os requisitos indispensáveis para o verdadeiro culto são definidos como sendo realidade
na vida íntima e sinceridade quanto ao propósito espiritual.

Reflexão:
1) Culto é adoração ao Senhor e não deve se concentrar no incrédulo.
2) Quando for à igreja:
a. Leve em mente Deus.
b. Leve um sacrifício espiritual.
3) Como tem sido seu culto ao Senhor? Como o Senhor pede ou à sua forma?
4) Como você vive com sua mente e seu corpo tem sido um culto a Deus?
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