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O culto divino 
Antigo Testamento e Novo Testamento 

 

O culto divino é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada um de suas criaturas 
morais (anjos e homens), antigamente do povo de Israel e agora de toda a igreja, de toda a humanidade. 

 

Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras. 
Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto. 

Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; somos povo seu e ovelhas do 
seu pasto. 

Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome. 
Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade dura de geração em geração. 

 
Salmos 100:1-5 

 

Dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória; porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai 
aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. 

Apocalipse 14:7 
 

 

LITURGIA 
A liturgia de um culto não deve ser confundido com frieza espiritual.  
 
O nosso culto à Deus requer decência e ordem, ou seja, além de uma adoração sincera com pessoas que 
o adorem em espírito e em verdade, o culto deveria ter organização. Estamos falando de culto neste 
artigo, mas obviamente isso se aplica a qualquer área da igreja, pois a Bíblia diz que "tudo" tem que ser 
assim. 
 

Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 
 

1 Coríntios 14:40 
 
O culto do Antigo Testamento também tinha decência e ordem, pois ninguém entrava vestindo qualquer 
roupa diante de Deus, nem mesmo os ministros, pois os sacerdotes tinham suas vestes específicas. 
 

Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e, juntos, subiram ao templo do 
Senhor, 
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levando sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros e sete bodes como oferta pelo pecado, em favor da 
realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem 

os animais no altar do Senhor. 
Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar; em seguida fizeram o 

mesmo com os carneiros e com os cordeiros. 
Depois, os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembléia, que 

impuseram as mãos sobre eles. 
Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para 

fazer propiciação por todo o Israel, pois era em favor de todo o Israel que o rei havia ordenado o 
holocausto e a oferta pelo pecado. 

O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com címbalos, liras e harpas, segundo a prescrição de 
Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã; isso foi ordenado pelo Senhor, por meio de seus profetas. 

Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as 
cornetas. 

Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou 
também o canto ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. 

Toda a assembléia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, 
até que terminou o holocausto. 

Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. 
O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e 

do vidente Asafe. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. 
 

2 Crônicas 29:20-30 
 
Segundo a liturgia do culto apresentado em 2 Crônicas essa era a ordem do culto: 
 

1. O altar era preparado bem cedo ao Senhor, pois era o ponto principal, ter um altar pronto para o 
culto começar. Por isso há uma preocupação da igreja hoje, para que o altar esteja do jeito que 
Deus deseja. Outra preocupação são as pessoas que sobem no altar do Senhor no culto. 

2. Os Levitas eram posicionados em um local específico, e cada um já ficava pronto, em pé, com o 
seu instrumento. 

3. Assim que Ezequias, o Rei, dava a ordem de início, o sacrifício começava no altar e os Levitas 
iniciavam os cantos. 

4. A assembleia da época se prostrava adorando a Deus enquanto os músicos cantavam, até que o 
culto acabasse (até terminar o holocausto). 

5. Então o rei e todos os presentes se ajoelharam e também adoraram ao Senhor. 
6. Depois do louvor era o momento das oportunidades e profecias, então Ezequias falava algo da 

parte do Senhor para o seu povo ou citava algo que Davi tinha prescrito. 
7. Depois Asafe, que deixou um grande legado, começando como um adorador, depois virou regente 

e chefe dos músicos (1 Crônicas 16:4-5). Era professor de música e organizador do louvor (1 
Crônicas 25:6). Asafe deixou um legado como Levita tão grande, que sua descendência foi 
chamada por Esdras quando os alicerces do templo foram lançados (Esdras 3:10-11). Era 
chamado de vidente ou profeta, e tinha sua oportunidade no culto para entregar o que Deus queria. 

8. Por fim, havia mais um momento de adoração e oração. 
9. No final, eles agradeceram ao Senhor pelas vitórias que chegam rapidamente (2 Crônicas 29:36). 
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Basta ler todo o capítulo 4 de Número para observarmos que Deus designou um papel para cada família 
de Levitas. Somente os coatitas podiam carregar as coisas santíssimas ao Senhor, por exemplo. Com isso 
entendemos que o trabalho na igreja também precisa ser dividido, não podemos centralizar tudo em uma 
única pessoa. 
 
Que o nosso culto a Deus seja cheio da presença do Espírito Santo renovando cada Cristão até a vinda do 
Senhor e operando na igreja sinais e maravilhas, tudo feito com ordem, com organização, com vestes que 
devem ser usadas para glorificar à Deus durante o culto. 

 

LOUVORES 
Temos alguns poucos registros, como a irmã de Moisés, de pessoas que louvaram a Deus, porém foi 
antes do culto ser estabelecido e o motivo era a vitória recebida. A outra referência é para Débora, que 
também louvou a Deus pela vitória recebida.  
 

Então Miriã, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás 
dela com tamboris e com danças. 

E Miriã lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou; e lançou no mar o cavalo com o 
seu cavaleiro. 

 
Êxodo 15:20,21 

 
 

E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: 
Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. 

 
Juízes 5:1,2 

 
 
Nos cultos do Antigo Testamento não observamos a utilização das músicas e instrumentos, isso só passou 
a acontecer depois da reforma que o Rei Davi fez. Ele parece ter entendido o que Deus queria durante o 
culto e como era Rei, músico, salmista e profeta, sabia como fazer todas estas coisas com excelência para 
Deus. 
 

E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem, de seus irmãos, cantores, para que com 
instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e címbalos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. 

 
1 Crônicas 15:16 
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Não que o Senhor rejeite as músicas, mas com certeza a preocupação de Deus no culto era uma 
verdadeira adoração e santidade, com ou sem músicos, para levar o povo à ser a igreja que Deus quer. 
Em uma rápida observação, como está a maioria das igrejas hoje? Invertendo o culto, dando ênfase em 
músicas, cantores famosos, iluminação, fumaça etc, dando pouca ênfase à pregação contra o pecado e 
pouca ênfase à gerar Cristãos que saibam morar no céu, em santidade ao Senhor. 
 
Certa vez ouvi um pastor dizer que na época dele o louvor do culto preparava o culto e as pessoas para a 
Palavra, hoje em dia após o louvor muita gente vai embora ou fica do lado de fora da igreja. 
 
Que todo o louvor seja para glorificar a Deus e que cada instrumento contribua para uma adoração com 
excelência e não para uma exibição ou performance. 
 

Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus. 
Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 

Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para 
que assim se possam salvar. 

 
1 Coríntios 10:31-33 

 
O desejo de adorar a Deus era tanto que sem recursos necessário o próprio Rei Davi fez instrumentos. 
 

Destes havia vinte e quatro mil, para promoverem a obra da casa do Senhor, e seis mil oficiais e juízes, 
E quatro mil porteiros, e quatro mil para louvarem ao Senhor com os instrumentos, que eu fiz para o 

louvar, disse Davi. 
 

1 Crônicas 23:4,5 
 
Hoje o termo "levita" está associado apenas àqueles que louvam com cânticos ou instrumentos, mas 
nunca foi assim, começou com serviços e depois o louvor incluído por Davi passou a ser o complemento 
do culto, um acompanhamento para a celebração. 
 

O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. 
Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e dos outros 

deveres na casa de Deus. 
Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, 

de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. 
Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para agradecer e louvar ao Senhor, 

e fazer o mesmo 
sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas 

festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. 
Dessa maneira os levitas ficaram responsáveis pela Tenda do Encontro, pelo Lugar Santo e, pela 

assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. 
 

1 Crônicas 23:28-32 
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Alguns igrejas inclusive mudaram até mesmo este título, chamando apenas de músicos, instrumentistas ou 
pelo cargo eclesiástico etc. Os levitas tinham uma grande quantidade de serviços, e só começam a louvar 
no versículo 30. 
 
Que os nossos cultos ao Senhor seja repleto de louvores que exaltam ao Senhor Jesus Cristo, levando 
toda a igreja à uma profunda adoração e intimidade com o Senhor, atraindo a atenção de Deus. 
 

PRESENÇA DE DEUS 
Parece óbvio, mas Davi tinha preparado todas as coisas para adorar o Senhor. Fez todo um planejamento 
para a construção de uma casa para si e uma tenda para a arca. 
 
Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado; e ofereceram 

holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. 
 

1 Crônicas 16:1 
 
Porém nada disso adiantava sem a própria arca. A arca era símbolo da aliança e presença de Deus, pois 
dentro tinha os elementos da aliança de Deus com o povo, porém com a nova aliança entre Deus e a 
humanidade através do sangue de Jesus, o próprio Espírito Santo é a marca dessa nova aliança, sendo a 
manifestação de Deus em nossas vidas sem necessidade de objetos. 
 
Então a missão de Davi foi pedir para os levitas trazerem a arca, para que o culto tivesse sentido. 
 
E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como 

Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. 
 

1 Crônicas 15:15 
 
Um culto, sem a presença de Deus, não é culto. Jesus nos ensinou que Ele sempre está conosco, 
enquanto estamos com Ele. 
 

Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 
 

Mateus 18:20 
 
Isso também nos leva a entender que um culto para ter presença de Deus, precisa de poucas pessoas 
buscando ao verdadeiro Deus, para que sua presença esteja no meio dele. 
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ORAÇÃO 
Na inauguração do Templo de Salomão, o local oficial do culto ao Senhor até então, Salomão ora a Deus 
pedindo que ele perdoe as pessoas estrangeiras (os que não conheciam ao Senhor - hoje chamados de 
ímpios) e seus pecados quando estes orassem desta forma no templo, a fim de que conhecessem ao 
Senhor e temessem à Ele. 
 

Ouve, então, desde os céus a sua oração, e a sua súplica, e faze-lhes justiça. 
Quando pecarem contra ti (pois não há homem que não peque), e tu te indignares contra eles, e os 

entregares diante do inimigo, para que os que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra, 
remota ou vizinha, 

E na terra, para onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu 
cativeiro, a ti suplicarem, dizendo: Pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos; 

E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os 
levaram presos, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que 

escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, 
Ouve, então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o 

seu direito; e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. 
Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. 

 
2 Crônicas 6:35-40 

 
 
A oração de Salomão foi feita, e com certeza Deus respondeu à oração feita no templo. A resposta de 
Deus chegou em 2 Crônicas 7. 
 

E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar 
para casa de sacrifício. 

Se eu fechar os céus, e não houver chuva; ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra; ou se 
enviar a peste entre o meu povo; 

E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter 
dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 

Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. 
Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente; e nela 

estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. 
E, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te 

ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, 
Também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te 

faltará sucessor que domine em Israel. 
Porém se vós vos desviardes, e deixardes os meus estatutos, e os meus mandamentos, que vos tenho 

proposto, e fordes, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, 
Então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao 

meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. 
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E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: Por que fez o Senhor 
assim com esta terra e com esta casa? 

E dirão: Porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a 
outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram; por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. 

 
2 Crônicas 7:12-22 

 
A oração é uma grande arma que a igreja possui, mas às vezes não coloca em prática, nem na igreja e 
nem mesmo em casa. 
 

Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A 
oração de um justo é poderosa e eficaz.  

 
Tiago 5:16 

 
 

Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê num 
lugar oculto, recompensar-te-á. 

 
Mateus 6:6 

 
  

LEITURA DA PALAVRA 
Com certeza era esta parte a parte crucial e de atenção dobrada, pois neste momento um ministro iria citar 
a Palavra de Deus e a igreja iria ouvir e entender. Veja bem, a Palavra precisava ser lida, ouvida e 
entendida. Não adianta falar muito ou quer mostrar certo conhecimento, pois o próprio Deus não agirá com 
esta arrogância. É necessário ter uma vida correta, falar o que Deus quer, sem inventar ou enfeitar a 
Palavra de Deus e nem mesmo distorcer 
 
A Palavra produz um efeito muito grande, tal como a oração e a adoração.  
 

E Hilquias disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã. 
E Safã levou o livro ao rei, e deu-lhe conta, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. 

E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na 
mão dos que faziam a obra. 

Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Hilquias entregou-me um livro. E Safã 
leu nele perante o rei. 

Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. 
E o rei ordenou a Hilquias, e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a 

Asaías, servo do rei, dizendo: 
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Ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro 
que se achou; porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós; porquanto nossos pais não 

guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. 
Então Hilquias, e os enviados do rei, foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, 

filho de Harás, guarda das vestimentas (e habitava ela em Jerusalém na segunda parte); e falaram-lhe a 
esse respeito. 

E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: 
Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber, todas as 

maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. 
Porque me deixaram, e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem à ira com todas 

as obras das suas mãos; portanto o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. 
Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de 

Israel, quanto às palavras que ouviste: 
Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra 

este lugar, e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste 
perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. 

 
2 Crônicas 34:15-27 

 
O Rei Josias começou a reinar em Judá e a remover tudo quanto é coisa ruim de Judá, destruindo 
qualquer coisa que pudesse servir de adoração à ídolos e trazer a ira de Deus. Foi a todos os cantos em 
busca de coisas que não agradavam ao Senhor e removeu todas elas. 
 
Porém, a Palavra que não estava em uso (a Lei), estava jogada num canto e foi achada pelo sacerdote 
Hilquias. Ao ler a Palavra de Deus, o Rei rasgou as suas vestes em humilhação e pediu que consultassem 
a Deus para saber sua vontade. Deus bradou com grandes vitórias dizendo que Ele tinha visto as Palavras 
lidas no templo, a humilhação e ouviu o Rei. 
 
O Rei não mudou a Palavra, nem mesmo aliviou o que já estava escrito. Ele sabia que Deus queria salvar 
o povo, mas o povo não queria ser salvo por Ele. Ele proclama uma aliança entre o povo e Deus 
novamente, citando expressamente que a aliança só tinha valor se a Palavra fosse cumprida. 
 

E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor, e para 
guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração, e 

com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança, que estão escritas naquele livro. 
 

2 Crônicas 34:31 
 
 
Hoje em dia não existe absolutamente nenhuma diferença. Deus continua exigindo obediência não à Lei, 
mas as suas Palavras em seu real sentido. 
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E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida 
eterna? 

E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? 
E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de 

todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. 
E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás. 

 
Lucas 10:25-28 

 
 

E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 
 

Tiago 1:22 
 
 

Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. 
Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam 

o que pregam. 
Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão 

dispostos a levantar um só dedo para movê-los. 
Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas 

de suas vestes bem longas; 
gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, 

de serem saudados nas praças e de serem chamados ‘rabis’. 
 

Mateus 23:2-7 
 
Há inúmeras passagens sobre isso no Novo Testamento. No final, a Palavra deve nos levar a crer em 
Jesus, esse tem que ser o objetivo final de toda Palavra. Como vimos em Mateus 23, alguns homens 
usavam a Palavra para benefício próprio ao invés de usarem para benefício de salvação para o povo. 
 
O evangelho é muitos simples, pois foi dado aos mais simples pecadores da época de Jesus, mas bastava 
acreditar em Jesus, com fé em sua Palavra para que a Salvação chegasse. 
 

Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. 
Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei: "O homem que fizer estas coisas viverá por meio 

delas". 
Mas a justiça que vem da fé diz: "Não diga em seu coração: ‘Quem subirá ao céu? ’ ( isto é, para fazer 

Cristo descer ) 
ou ‘Quem descerá ao abismo? ’ " ( isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos ). 

Mas o que ela diz? "A palavra está perto de você; está em sua boca e em seu coração", isto é, a palavra 
da fé que estamos proclamando: 

Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou 
dentre os mortos, será salvo. 

Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. 



 

 

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO 

RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ 

CNPJ: 12591617/0001-08 

 

Como diz a Escritura: "Todo o que nele confia jamais será envergonhado". 
Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente 

todos os que o invocam, 
porque "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo". 

 
Romanos 10:4-13 

 
Jesus conhece muito bem os que acreditam ou não na sua Palavra, porém estão todos juntos, em uma 
grande multidão. Mas no final serão separados, as ovelhas e os bodes (Leia Mateus 25). 
 

O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos digo são espírito e vida. 
Mas há alguns de vós que não crêem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não 

criam, e quem era o que o havia de entregar. 
 

João 6:63,64 
 
 

Jesus perguntou aos Doze: Vocês também não querem ir? 
Simão Pedro lhe respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna". 

 
João 6:67,68 

 
Perceba que nas palavras de Pedro, só existe um autor igual a Jesus Cristo. A resposta de Pedro continua 
válida, "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna". Pedro não usou o termo "para 
onde iremos", mas "para quem iremos". Não existe outro autor da vida, que possa produzir Palavras de 
Salvação. 
 
Toda vez que uma Palavra de Deus é usada, Deus está falando com alguém de alguma forma, pois o Ap. 
Paulo compara os mensageiros de Deus como seus embaixadores, como se Deus estivesse falando ao 
povo por intermédio de cada um de nós. 
 

Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram 
coisas novas! 

Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério 
da reconciliação, 

ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados 
dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 

Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso 
intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus. 

Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de 
Deus. 

 
2 Coríntios 5:17-21 
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TESTEMUNHO 
Os testemunhos são tão importantes quanto outras partes do culto. 
 
Os testemunhos não servem para vanglória, mas para a Glória de Deus. Não para auto-exibição, mas para 
a exibição do poder de Deus, lembrando que a Glória nunca é do vaso, pois ele é de barro (sem boa 
aparência, sem chamar a atenção e frágil), mas sempre será de Deus. 
 

Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de 
nós. 

 
2 Coríntios 4:7 

 
Na realidade poucos se lembram que foi justamente num culto, onde as grandezas de Deus estavam 
sendo ditas, no dia de Pentecostes, que desceu sobre o povo em Jerusalém o Espírito Santo. 
 

Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. 
 

Atos 2:11 
 
Depois o próprio Pedro se levanta para falar sobre a Palavra, as promessas que o Senhor tinha feito em 
Joel e que ali estava o cumprimento dela.  
 
Precisamos nos espelhar em Pedro e testemunhar bênçãos espirituais também. A alegria daquele 
testemunha era a própria vinda do Espírito Santo, como o próprio Jesus tinha dito que aconteceria. 
 

E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto 
sejais revestidos de poder. 

 
Lucas 24:49 

 
Testemunhe das coisas que Deus faz em sua vida nos cultos, com certeza Deus te usará para falar com 
alguém ou alguém ser tocado pelo Espírito Santo. 
 

Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade; porque teu é tudo quanto 
há nos céus e na terra; teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. 

 
1 Crônicas 29:11 
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OFERTA E DÍZIMO 
As ofertas e os dízimos são considerados como coisas santas ao Senhor, bem como qualquer coisa 
pertencente ao culto. 
 

Levedado não se cozerá; sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas; coisa santíssima é, 
como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. 

 
Levítico 6:17 

 
 

E o que sobejar da oferta de alimentos, será de Arão e de seus filhos; coisa santíssima é, das ofertas 
queimadas ao Senhor. 

 
Levítico 2:3 

 
 

Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor; santas 
são ao Senhor. 

 
Levítico 27:30 

 
Não podemos desprezar este momento, pois para Deus tudo o que ocorre no culto a Ele é santo. 
 
Não há registros de reclamações contra ofertas e dízimos ao Senhor. Em Malaquias nós observamos que 
o povo deixava de entregar a oferta e o dízimo ao Senhor, mas durantes os cultos iniciais não havia 
reclamação e displicência quanto a isso, pois eles eram todos gratos a Deus. Porém, hoje, infelizmente o 
que mais se reclama na igreja é para contribuir com a obra de Deus através do dinheiro, parece que o 
dinheiro é que domina a pessoa, e não a pessoa ao dinheiro. 
 

Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas 
ofertas. 

 
Malaquias 3:8 

 
O próprio Ap. Paulo ficava indignado, como que as igrejas deixavam de ajudar à obra através do dinheiro 
que pertence a Deus. O Ap. Paulo profere as benção de Deus quando as ofertas chegavam para o 
crescimento da obra de Deus. Observe também que o Ap. Paulo cita a oferta da igreja como um sacrifício 
que também agrada e é aceito por Deus, obviamente lembrando das ofertas antigas do Antigo 
Testamento. 
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E bem sabeis também, ó filipenses, que, no princípio do evangelho, quando parti da macedônia, nenhuma 
igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente; 

Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a tessalônica. 
Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. 

Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da 
vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. 

O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo 
Jesus. 

Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. 
 

Filipenses 4:15-20 

 

BENÇÃO FINAL 
Após todo o culto, podemos observar a oração pela benção de Deus sobre todo o povo, sobre toda a 
comunidade, até que venha o próximo culto. 
 

E falou o Senhor a Moisés, dizendo: 
Fala a Arão, e a seus filhos dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: 

O Senhor te abençoe e te guarde; 
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; 

O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 
Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. 

 
Números 6:22-27 

 
O interessante da bênção final, também chamada de bênção sacerdotal do Antigo Testamento, foi a frase 
final "Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei." A benção final do sacerdote 
representava um selo sobre o povo, em que o nome do próprio Deus estaria estampado nele. Deus 
obviamente aprovava isso e Ele garantia sobre o povo a sua bênção, dizendo que realmente os 
abençoaria depois dessa proclamação. 

Algumas frases após o culto para alguns podem não fazer sentido ou para alguns podem até mesmo não 
ter valor. Infelizmente algumas pessoas simplesmente desprezam a bênção sacerdotal. 

Hoje não usamos a bênção sacerdotal, mas a bênção apostólica nos cultos. 

No Novo Testamento é usado o Filho, o Pai e o Espírito Santo como Aquelas que podem nos abençoar, ou 
seja, tudo o que nos foi revelado no Novo Testamento o Ap. Paulo usa para declarar a benção sobre a 
igreja, assim como o sacerdote abençoava o povo de Israel. 

Basta observar que os mesmos elementos estão presentes, só que com muito mais força: Graça, Amor e 
Comunhão. 
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A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 
Amém. 

 

2 Coríntios 13:14 

 

SANTA CEIA 
A santa ceia é uma celebração especial, santa e muito importante. 
 
No Antigo Testamento existia algo importante, mas inferior à verdadeira santa ceia. Na saída do Egito o 
próprio Deus instituiu a Páscoa como a primeira celebração que os hebreus deveriam praticar. 
 

E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: 
Este mesmo mês vos será o princípio dos meses; este vos será o primeiro dos meses do ano. 

Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês tome cada um para si um cordeiro, 
segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. 

Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, 
conforme o número das almas; cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. 

O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das 
cabras. 

E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o 
sacrificará à tarde. 

 
Êxodo 12:1-6 

 
 

Assim pois o comereis: Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão; 
e o comereis apressadamente; esta é a páscoa do Senhor. 

E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os 
homens até aos animais; e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. 

E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; vendo eu sangue, passarei por cima de 
vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 

 
Êxodo 12:11-13 

 
 
Essa festa seria um memorial da libertação do Egito, ou seja, da escravidão, do pecado e do jugo que 
sofriam lá dentro. 
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Perceba que nesta última praga os hebreus não foram poupados como das outras vezes. Deus falou que 
apenas com o sangue nas portas, visível no local determinado, é que eles seriam poupados, senão com 
certeza também morreriam. 
 
Mais tarde, no Novo Testamento, a Páscoa comemorada no tempo da morte de Jesus Cristo foi transferida 
para a verdadeira Páscoa. Perceba que ainda comemoramos a Páscoa, porém não comemoramos por 
causa do Egito, mas por causa da libertação do mundanismo, do pecado, da condição de escravo do 
pecado etc. Jesus morreu na Páscoa para dar um sentido melhor e superior a ela. 
 

E estava próxima a páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 
 

João 2:13 
 
 

E, estando ele em Jerusalém pela páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no 
seu nome. 

 
João 2:23 

 
 

E era a preparação da páscoa, e quase à hora sexta; e disse aos judeus: Eis aqui o vosso Rei. 
Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso Rei? Responderam 

os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. 
Então, consequentemente entregou-lho, para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus, e o levaram. 

 
João 19:14-16 

 
 
Se você observar bem, o evangelho de João cita a palavra "páscoa" 12 vezes. Todo o evangelho de João 
é sobre a Páscoa. 
 
Ele começa dizendo que Jesus foi é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e termina com o partir 
do pão e peixes.  
 

No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo. 

 
João 1:29 

 
 

E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. 
 

João 1:36 
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Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhes e, semelhantemente o peixe. 
 

João 21:13 
 
 
A ordem de Jesus era que continuássemos com a santa ceia, como um memorial Dele e não de outro 
evento. 
 
E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lho, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é 

dado; fazei isto em memória de mim. 
 

Lucas 22:19 
 
 
Após a ascensão de Jesus aos céus, a santa ceia continuou e continua até hoje. 
 

Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, 
tomou o pão; 

E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós; fazei isto 
em memória de mim. 

Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no 
meu sangue; fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 

Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até 
que venha. 

Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo 
e do sangue do Senhor. 

 
1 Coríntios 11:23-27 

 
Devido a essa santidade na ceia, por comer e beber do corpo e do sangue de Jesus, é que ela não pode 
ser executada de qualquer forma no culto e nem mesmo participar se alguém está com pendências de 
pecados não confessados. Alguns até mesmo morriam e ficavam enfermos, como cita o Ap. Paulo. 
 

Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o 
corpo do Senhor. 

Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 
Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 

 
1 Coríntios 11:29-31 

 
Faça parte da santa ceia todos os que são batizados, que estejam em comunhão com Deus e à igreja, que 
não são pecadores voluntários e que entendam do que estão participando. 
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BATISMO 
O batismo não ocorre durante o culto em todas as igrejas, mas ocorre em algumas, então vamos abordar. 
 
O povo hebreu no Antigo Testamento foi batizado nas águas ao passar pelo mar, como descreve o Ap. 
Paulo. 
 

Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos 
passaram pelo mar. 

E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, 
E todos comeram de uma mesma comida espiritual, 

E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia; e a 
pedra era Cristo. 

 
1 Coríntios 10:1-4 

 
Interessante é que o Ap. Paulo cita que foram batizados na água e na nuvem, ou seja, a mesma coisa que 
Jesus disse a Nicodemos. 
 

Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não 
pode entrar no reino de Deus. 

O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. 
Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. 

O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim 
étodo aquele que é nascido do Espírito. 

 
João 3:5-8 

 
 
O batismo de João Batista era para eles se arrependerem e acreditarem em Jesus, que viria depois dele, 
se livrando da Lei, do judaísmo, das falsas religiões e superstições - se livrando dessas coisas. 
 

"Então, que batismo vocês receberam? ", perguntou Paulo. "O batismo de João", responderam eles. 
Disse Paulo: "O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresse naquele 

que viria depois dele, isto é, em Jesus". 
Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 

 
Atos 19:3-5 

 
O batismo Cristão é uma confissão pública da morte da velha criatura para uma nova criatura viver no 
lugar dela. O que também aponta para a futura ressurreição em Cristo em um novo corpo no dia do 
arrebatamento. 
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Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia 
da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo; 

 
1 Pedro 3:21 

 
Em Romanos 7 o Ap. Paulo faz essa comparação. Fazendo uma analogia, ele diz que dentro de um 
casamento a Lei era o marido e nós a esposa desse marido. Deus não podia matar o marido (a Lei), então 
Ele mata a esposa, pois o Ap. Paulo explica que a lei tem domínio sobre o homem em todo o tempo em 
que ele vive, então é necessário morrer para se livrar da lei que mata e viver para Cristo que vivifica, por 
isso o batismo é importante. 
 

Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, 
daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. 

Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos 
membros para darem fruto para a morte. 

Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos; para que 
sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. 

 
Romanos 7:4-6 

 
Quem ainda não é batizado em nome de Jesus, deve fazer isso o quanto antes, pois a velha criatura 
precisa ir embora, para que uma nova possa viver no lugar dela. 
 

RECEBER PELA IGREJA 
Neste último ponto, mas também muito importante e debatido, vamos abordar o fato de alguém receber 
um salário por trabalhar na obra de Deus na igreja. 
 
No Antigo Testamento, os Levitas eram organizados por suas famílias (gersonitas, meraritas e coatitas). 
Cada família de Levitas tinha suas responsáveis ao fazer a obra de Deus. Por exemplo, somente o coatitas 
podiam levar em varas as coisas do tabernáculo, bem como a arca depois de coberta (Números 4). 
 
Os sacerdotes também eram da família de Levi. Daí a expressão "todo sacerdote era Levita, mas nem 
todo Levita era sacerdote". 
 

"Mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. 
 

Números 3:6 
 
Embora todos fossem Levitas, eles tinham algo em comum, não possuíam terra e dependiam de ofertas 
para comer. 
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Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi, não terão posse nem herança em Israel. Viverão 
das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. 

Não terão herança alguma entre os seus compatriotas; o Senhor é a sua herança, conforme lhes 
prometeu. 

Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida: o espádua, 
as queixadas e o estômago. 

Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, 
pois, de todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem 

na presença do Senhor, e para ministrarem sempre em seu nome. 
Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel, desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, 

poderá ministrar em nome do Senhor, do seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali 
servem na presença do Senhor. 

Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas; além disso, ficará com o que receber com 
a venda dos bens da sua família. 

 
Deuteronômio 18:1-8 

 
Para alguns isso pode parecer nada, mas para eles era sinal de honra poder trabalhar para Deus. 
 
No Novo Testamento, o culto não mudou. Deus escolhe aqueles que irão viver sendo sustentado pela 
igreja, da mesma forma que os Levitas eram, nada mudou. Essa ordem não é humana, essa é uma ordem 
divina, tanto qualquer outra que os Levitas faziam. 
 
Isso era tão importante e tão aceitável para Deus que se estendeu para o novo Novo Testamento também. 
Essas mesmas normas são usadas para descrever a mesma posição que alguns tinham na igreja, ou seja, 
viviam do dinheiro que entrava na igreja. 
 

Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós não usamos 
deste direito; antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. 

Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de 
contínuo estão junto ao altar, participam do altar? 

Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 
 

1 Coríntios 9:12-14 
 
Paulo descreve esse processo como um direito que os que assim fazem, possuem na igreja. 
 
É claro que nem todos são chamados para ser assim e nem todos são chamados para estar na mesma 
condição. O próprio Ap. Paulo diz que ele não usufrui do direito que tinha. 
 
Não somente é um direito, mas isso também uma honra da igreja para com a pessoa que serve a igreja 
buscando e se dedicando a ela. 
 
Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é 

a pregação e o ensino, 
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pois a Escritura diz: "Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal", e "o trabalhador merece o 
seu salário". 

 
1 Timóteo 5:17,18 

 
A fé do seu pastor deve ser imitada, bem como sua maneira de viver. Os liderados devem se sujeitar à 
esta autoridade eclesiásticas também. Em Hebreus 13 e Romanos 13 observamos que toda autoridade é 
constituída por Deus. Com isso concluímos que um pastor é uma autoridade tão importante ou mais 
importante do que qualquer outra, pois os pastores darão conta das ovelhas do Senhor. Por isso, não só 
os pastores, mas todos aqueles que trabalham pela obra de Deus e recebem por ela, são mais do que 
dignos de receberem por ela. 
 

Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando 
para a sua maneira de viver. 

 
Hebreus 13:7 

 
Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossas almas, como aqueles que hão 

de dar conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. 
 

Hebreus 13:17 
 
 

Precisamos sempre nos lembrar e observar que o culto a Deus não mudou, porém ficou melhor após a 

realidade nos ser revelada, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo e a Igreja, sendo todos orquestrados pela 

vontade do Pai. 

 

Espero irmãos que esteja artigo tenha ajudado e contribuído para sua vida e ministério. 

 

 

 

Por Pastor Paulo Coutinho - 06/07/2018 


