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O CULTO SEGUNDO DEUS
O dia 31 de outubro de 1517 ficou
na história como a data da Reforma
Protestante. Essa foi a ocasião em que o
então padre Martinho Lutero publicou as
95 teses que deram início ao movimento
de transformação da igreja. Umas das
mudanças mais significativas desse
período foi o reaparecimento do que
chamamos de culto evangélico que
substituiu a missa católica.
O culto público passou a ser celebrado
na língua do povo e não mais em latim.
As imagens e os altares de santos do
passado foram retirados. Velas e águas
benzidas foram eliminadas. A música foi
compartilhada com toda a congregação
e não mais ficou restrita aos cantores
profissionais do clero. Além disso todos
poderiam orar diretamente a Deus
sem necessariamente a mediação do
sacerdote, que foi substituído pelo
pastor. Por fim, um grande diferencial da
Reforma foi a exposição e aplicação da
Bíblia durante as pregações.
Por que tantas mudanças? De onde
vieram essas ideias? Dos homens ou de
Deus? Quais foram as motivações para
que houvesse uma reforma litúrgica nos
cultos daquela época?
A resposta para a maioria dessas
perguntas está no fato de que os

reformadores compreenderam que
existe nas Escrituras um princípio
regulador para o culto. Em outras
palavras, eles entenderam que não
podemos adorar a Deus de qualquer
maneira, nem de acordo com nossa
própria imaginação, gosto pessoal e ou
vontade. O culto deve ser guiado pela
Palavra, isto é, Deus estabelece o modo
como devemos cultuá-lo na Bíblia.
No Antigo Testamento vêem-se
instruções muito claras de como deveria
ser o culto. Deus exigia uma adoração
exclusiva, pois toda a glória é dEle. “Não
terás outros deuses diante de mim”
(Êx 20.3). O Senhor mostra que o culto
deveria ser pela fé e não direcionado a
imagens.“Não farás imagem de escultura
[...], não as adorarás, nem lhes darás culto”
(Êx 20.4a – 5a). Ou seja, Deus estipulou a
maneira como deveria ser adorado.
O Novo Testamento confirma o que
já estava prescrito no Antigo. Jesus
condena o culto dos fariseus porque
estes: “me honram com lábios, mas o
seu coração está longe de mim” (Mc
7.6). A glória desse tipo de culto não era
direcionada a Deus mas aos homens. O
apóstolo Paulo mostra irmãos de Corinto
sendo disciplinados por Deus por não
participarem da santa ceia do modo

determinado pelo Senhor (1Co 11.2832).
Vê-se, portanto, que o princípio
regulador do culto deve ser retomado.
Uma pequena observação é suficiente
para ver “coisas estranhas” em muitas
celebrações da igreja brasileira. Copos
com água milagrosa, arca da aliança,
danças proféticas e toda sorte de rituais
estão invadindo os cultos. Existem
reuniões que se parecem mais com
shows do que com culto a Deus. Há
muito barulho e pouco louvor, o homem
está no centro na maioria das canções,
enquanto a pregação expositiva das
Escrituras é deixada de lado.
No culto contemporâneo, o que
importa é a sinceridade, é o que se

está sentindo. Cada igreja é livre para
cultuar da maneira como achar melhor.
Precisamos urgente voltar às Escrituras. O
culto não é apresentação, não é emoção
descontrolada e nem racionalidade vazia.
Ele é reverente pois estamos diante do
Deus Santo, porém alegre porque somos
aceitos e isso unicamente pelos méritos
de Cristo.
O princípio regulador do culto não é
opressivo, não anula as emoções, não
padroniza todas as igrejas em um só tipo
de liturgia. Pelo contrário, ele nos liberta
da adoração de acordo com o homem
e nos direciona segundo a vontade de
Deus.
Pr. Vinícius Ferreira

Motivos de Oração
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças ” (Fp 4.6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Renda graças ao Senhor Deus pela Salvação em Jesus;
Dê louvores a Jesus por Sua terna misericórdia e graça;
Ore ao Senhor em favor do retorno da centésima ovelha;
Clame por intervenção de Deus nas Coréia do Norte e do Sul;
Confirme sob os cuidados do Senhor nossos enfermos;
Ore pela vida e ministério da Mis. Joelma Santos (Camboja);
Peça as bênçãos de Deus para o Pb. Samuel Mendes;
Peça as bênçãos de Deus para o Dc. Roberto Costa e Andréia;
Louve a Deus pelo Coral de Homens e ore por eles;
Interceda junto a Deus pelos idosos da Igreja;
Ore ao Jesus em favor dos trabalhos em Pinda;
Agradeça ao Senhor pela chegada de mais uma Estação;
Rogue pela graça de Deus sobre a Santa Ceia.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta
Costa, Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Maria Luiza X. Costa, Leontina Monteiro, Maria
Dilma, Elvina de Paiva, Luiz Monteiro, Dª. Nilza e Pb. Samuel Mendes.
Enfermos: Odete Marsi, Dilma de Freitas, Maria de Lourdes, Dc. Billy, José Carlos
Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Eder Oliveira, Maria Dilma Bueno e Maria Eduarda.

Notícias

fique bem informado!

ICE CAMPO GRANDE – O Pr . Valdemberg
traz um abraço e a gratidão da ICE em
Campo Grande (MS) por sua liberação para
participar do trigésimo aniversário da Igreja.
Foram momentos de edificação e intensa
comunhão com o tema: “Sustentados
pelo Eterno Deus”. A igreja segue firme no
propósito de tornar Jesus Cristo conhecido.
GRATIDÃO – Este é o sentimento de
todos os casais que participaram do
Retiro neste último final de semana. Palavras
edificantes e desafiadoras, serviços de
primeira qualidade apresentados pelo Hotel,
extraordinário espírito de serviço vindo da
liderança do ministério...
UMA BOA NOVA – Chegou a RAFAELA,
filha do Rodrigo Menezes e Aline!!! Que
alegria, que bênção, ela veio na noite da
última segunda feira (25/Set), às 20h17,
pesando 3.110 Kg e com 46 cm, cheia de
saúde. Agradecemos a Deus por seu amor e
cuidado conosco.
REFORMA PROTESTANTE – Outubro é
o mês em que todos os crentes em Cristo
comemoram quinhentos anos da Reforma,
e isso é motivo de gratidão e celebração ao
nome de Jesus Cristo. Durante todo este
semestre as aulas da EBD são especiais sobre
o tema. No mês de outubro muitas outras
atividades nos falarão da importância da
Reforma: as 95 teses de Martin Lutero serão
afixadas na Igreja.
VIGÍLIA - Chegou o momento de
intercedermos direto pela centésima.
Teremos uma ocasião específica para nosso
clamor: será no dia 06/Out (Sexta feira), com
início as 21h e término previsto para as 23h
– Duas horas de oração em favor da ovelhas
perdidas da casa de SJCampos.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Todas as
irmãs da Igreja estão carinhosamente
convidadas a se juntarem nas tardes de
quarta-feira, a partir das 14h30, para um
tempo de oração e refrigério para a alma.
Estas reuniões têm a liderança da Dnª.
Vanda e Nilza e acontecem nos lares das
irmãs. Nesta próxima quarta-feira (04/Out)

será na casa da irmã Cida Julião no seguinte
endereço Rua Brasília - 463 - Vista Verde, tel.
(12) 3912.2463 (12) 99154.7725.
BATISMO - Com a graça de Jesus e a
dedicação de vários professores, na
manhã deste domingo (01/Out) teremos o
início das aulas preparatórias para o batismo.
Todos os interessados devem se dirigir ao
antigo gabinete pastoral e procurar o Pb.
José Carlos. Uma boa notícia é que todos os
que desejam rever as doutrinas básicas da fé
cristã podem participar, mesmo os que já são
batizados.
DEUS AMA AS CRIANÇAS – No próximo
dia 15/Out teremos uma dinâmica
especial na EBD, por conta do Dia da Criança.
Os adultos estão convidados a participarem
das aulas com as crianças. Haverá também
uma aula sobre A Importancia da criança na
Igreja. O Ministério de Ensino convida todos
para participar deste trabalho especial.
RETIROS EM CALDAS NOVAS – Por
ocasião deste feriado de 12/Out teremos
dois retiros bem distintos, a saber: O dos
Homens no Hotel Tayo com o tema: “O Fruto
do Espírito”; esclarecemos que não será
apenas para oficiais. E o Retiro das Mulheres
no Palavra Vida. Estes eventos acontecerão
em Caldas Novas (GO). Também naqueles
dias (12 a 15/Out) teremos o retiro dos
adolescentes (FACE), e nos dias 27 a 29/Out
de Jovens da região. Por favor ore por estas
atividades extras.
DIA DAS CRIANÇAS - Está chegando a
data tão esperada pelas crianças! A festa
será no dia 12/Out, das 09h às 16h no Peniel,
sob organização dos Ministérios Infantil e
Sociabilidade. Será um dia de louvor e muita
diversão com brinquedos, lanches e bolos.
Leve seus filhos, netos, sobrinhos e venha
participar.
LEITURA BÍBLICA – Entramos no mês
de outubro e desejamos estimulá-lo à
leitura devocional da Bíblia. Não deixe sua
alimentação diária. Complete sua leitura
neste ano e ganhe um certificado e uma
Bíblia.

Reflexão Diária
“Para aprender à sabedoria e ao ensino;
para entender as palavras de inteligência;
para obter o ensino do bom proceder, a
justiça, o juízo e a equidade; para dar aos
simples prudência e aos jovens, conhecimento e bom siso.” (Pv 1.2-4) – Com este
objetivo bem claro, quero convidar a todos
para a leitura de Provérbios. - Segunda feira – Provérbios 1.1-33 (chame a sabedoria);
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Clotilde Ferri
Fabricio Faria
Gianne Ribeiro
Pr. Wellington
Maria Tereza Morales
Pr. Maurício
Help Lopes
Amilton Soria
Mateus Sales
Cleuides Moraes
Tirza Costa
Antônio Cunha
Leandro Coutinho
Martha Moreno
André Custódio
Carol do Vale Oliveira
André Marangoni

Casamento
04 - Davi e Paola Costa

Terça feira – Provérbios 2.1-22 (a sua excelência); Quarta-feira – Provérbios 3.1-35
(ela leva ao Senhor); Quinta feira – Provérbios 4.1- 27 (instrução do pai); Sexta feira –
Provérbios 5.1- 23 (olha a lascícia); Sábado
– Provérbios 6.1- 35 (preguiça e maldade);
Domingo – Provérbios 7.1-27 (a adúltera).
“Filho meu, atente a minha sabedoria; à minha inteligência inclina os ouvidos!” (Pv 5.1).

Plantão
HOJE
GRUPO 5
Dc. Josué do Amaral Lara Jr.
Dc. Tadeu Batista Pires
Pb. Roberto Vieira da F. Lopes
Pb. Manoel Arantes Costa
Ady Costa
Alair Leme Lopes
Elizabeth Ruiz
Haytham Abdul Hamid
Mahmud Ali Neto
Soraya Mahmud Abdulhamid
PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 6

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

Dc. Benedito Renó Serpa
Dc. Pedro Galvão de Moura
Pb. André Sávio Pinto
Pb Vantoil Gomes de Lima
Berenice Lefuel
Daniela Cipresso Sousa de Melo
Dante Pereira da Silva
Vicente Bueno
Zélia Martins de Moura

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icecentral@terra.com.br - Fone: (12) 3921-3971
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com
Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 8127-5927 Segunda a quinta – 9h às 17h30.
Pastor Auxiliar: Vinicius Ferreira – Cel.: (12)9 8199-8135 Terça a sexta – 9h às 18h.

