
								O	termo	ortodoxia	signi�ica	aquele	que	segue	�ielmente	um	princıṕio,	
uma	 norma	 ou	 uma	 doutrina.	 Do	 grego	 “orthos”	 que	 signi�ica	 “reto”	 e	
“doxa”	que	signi�ica	“fé”.	Nessa	parte	�inal	do	capitulo	2,	parece	que	Paulo	
fala	 sobre	 isso,	 porém,	 o	 termo	 que	 iremos	 usar	 aqui	 é	 uma	 ortodoxia	
morta,	sem	vida,	distante	do	discurso.
	 	 	 	 	 	 	Domingo	passado	eu	vos	disse	que	o	moralismo	é	o	deus	de	quem	
deseja	se	auto	justi�icar	diante	de	Deus.Hoje,	esse	deus	aparece	novamente	
nos	mostrando	o	por	que	do	mesmo	causar	blasfêmia.	A	debilidade	desse	
deus	é	que	ele	não	consegue	proteger	o	nosso	coração	de	pecar.	O	máximo	
que	ele	vai	fazer	é	querer	nos	ajudar	a	esconder	o	pecado.	A	religiosidade	
não	tem	poder	para	matar	o	egoıśmo,	a	luxuria,	a	inveja,	a	ira,	o	orgulho	e	
ansiedade.
	 	 	 	 	 	O	resultado	devastador	do	moralismo	na	vida	da	gente,	além	de	nos	
fazer	mal	é	que	ele	desonra	a	Deus	–	v.23Tu,	que	te	glorias	na	lei,	desonras	a	
Deus	pela	transgressão	da	lei?	–	quando	religiosos	se	vangloriam	pelo	fato	
de	guardar	a	lei	e	ao	mesmo	tempo	infringem,via	de	regra,	essas	pessoas	
são	 as	 únicas	 incapazes	 de	 ver	 o	 que	 estão	 fazendo.Por	 isso	 que	Paulo	
escreveu	o	v.24	-	Pois,	como	está	escrito,	o	nome	de	Deus	 é	blasfemado	
entre	os	gentios	por	vossa	causa.	–	Esse	aqui	é	o	principio	condenatório.	
Uma	vida	de	legalismo	religioso	é	sempre	repulsivo	para	com	quem	está	de	
fora	da	fé.	
	 	 	 Geralmente	 o	 moralista	 é	 presunçoso	 (é	 moralmente	 correto),	 é	
supersensıv́el	(sua	correção	moral	é	a	sua	justiça),	extremamente	critico	
(precisa	sempre	encontra	os	outros	pior	do	que	ele	mesmo	para	se	mostrar	
correto) 	 e 	 ans ioso 	 (sempre 	 � i ca 	 pensando , 	 será 	 que 	 � i z 	 o	
bastaste?)Precisamos	pensar	sobre	isso	da	seguinte	maneira:	SERA� 	QUE	
INSPIRAMOS	 AS	 PESSOAS	 A	 QUEREREM	 CONHECER	 O	 DEUS	 QUE	
DIZEMOS	 QUE	 CONHECEMOS?	 E	 como	 nós 	 nos	 mostramos?	
Demonstrando	a	humildade	de	cristo,	o	amor	em	situações	difıć eis,	temos	a	
graça	de	Deus	debaixo	de	pressões,	isso	se	evidência	em	nós?	Atraıḿos	as	
pessoas	a	Deus	pela	maneira	como	vivemos	ou	em	nós	tem	aquela	frase	de	
para-choque	 de	 caminhão	 MANTENHA	 DISTANCIA?	 Irmãos,	 apenas	 o	
evangelho	em	nós	pode	mostrar	Deus	a	esse	mundo	e	não	o	moralismo.	
	 	 	 	No	v.25,	Paulo	entra	agora	com	o	argumento	da	circuncisão	em	seu	
argumento.	O	que	foi	a	circuncisão?	Foi	a	marca	cultural	da	aliança	de	Deus	
com	 seu	 povo.	 Nessa	 cerimonia,	 o	 homem	 judeu	 era	 introduzido	 na	

I E C P

INFORMATIVO  INFORMATIVO  
Recife,  07 de Julho     de 2019

Alcançar Pessoas, Multiplicar Discípulos e Plantar Igrejas!

Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana
Rua do Príncipe, 328  Boa Vista  Recife  PE / CEP 50050-410

Fone (81) 3334-9497| E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

ALVOS FINANCEIROSALVOS FINANCEIROSALVOS FINANCEIROS............

............

Oferta Missionária: Bradesco Ag. 286 C/C 99077-9

Oferta via depósito bancário:  
Dízimos, Ofertas: Bradesco Ag. 286 C/C 94698-2

CNPJ 11.022.696.0001/73

............

............

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 

Quarta:	União	Feminina	-	15h00

																					Celebração	-	10h00
																					Celebração	-	17h00
Segunda:	Segunda	Super	-	19h30

Quarta:	Estudo	Bıb́ lico	-	19h30

Domingo:	EBD-	09h00
Para ofertar via depósito bancário:

Banco Bradesco Ag. 286-0 C/C 119930-7
www.potyracontato.wix.com/potyra

Croácia	-	Carla	Maria	de	Lima
aissac.miranda@hotmail.com

Carla.maria7@hotmail.com

pr.luismario@hotmail.com

Chã	de	Cruz:	Pr.	Jair	Lima	-

Adriana	-

Ilhéus	-	Pr.	Rosenildo
Albuquerque.	Email:
arthurazael@hotmail.com
Projeto	Potyra	-	Rita	de	Cássia
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comunidade	da	aliança.	Porem,	 infelizmente	a	circuncisão	se	 tornou	parte	do	orgulho	
judeu,	se	encheram	de	justiça	própria,	essa	identidade	pra	eles	lhes	assegurava	justiça.Nos	
nossos	dias	alguém	pode	depositar	sua	fé	por	ser	membro	de	uma	igreja,	pertencer	ao	
povo	visıv́el	de	Deus	–	lembro	de	pessoas	que	se	orgulhavam	ate	em	tomar	a	ceia	porque	
outros	não	podiam	fazer	assim.E� 	possıv́el	con�iar	no	cristianismo	sem	con�iar	no	Cristo.	
Isso	aqui	é	o	que	os	teólogos	podem	chamar	de	ortodoxia	morta,	quando	se	adota	com	
precisão	 as	 doutrinas	 básicas	 da	 Bıb́lia,	 mas	 elas	 não	 provocam	 nenhuma	 revolução	
interna	em	nós.
	 	 	 	 	A	ortodoxia	morta	também	se	mostra	em	muitas	pessoas	que	se	sentem	inseguras	
quanto	ao	amor	de	Deus.	Elas	estão	no	meio	da	igreja	como	demonstração	que	está	tudo	
bem	com	elas,	de	modo	que	há	vários	tranquilizantes	que	muitos	desejam.	Há	lugares	que	
a	sã	doutrina	é	a	justiça	de	muitos,	onde	o	combate	é	o	que	sustenta	a	pessoa.	Há	as	igrejas	
da	ênfase	nos	milagres,	onde	a	experiência	se	sobre	sai	a	qualquer	coisa,	vivem	uma	fé	em	
forma	de	drama	e	que	a	emoção	é	a	sua	justiça.	Há	os	que	são	grande	ênfase	nos	rituais	
litúrgicos,	nas	cerimonias,	onde	sua	liturgia	é	sua	justiça.	Aqui,	precisamos	deixar	claro	
que	ardor	teológico,	a	consciência	moral,	a	oração	com	fé	e	uma	bela	adoração	podem	sim	
ser	coisas	boas,	mas	precisam	estar	em	seus	devidos	lugares,	sem	excessividade,	visto	que	
podem	se	tornar	uma	obra	morta	–	se	transformam	em	substitutos	para	a	con�iança	na	
justiça	revelada	por	Deus	em	Cristo	e	recebida	por	Cristo.		
								Muita	teoria	e	nenhuma	pratica	são	as	marcas	de	uma	ortodoxia	morta,	faltando	vida	
interior.	A	realidade	do	que	o	sinal	representa,	como	batismo,	circuncisão	e	outras	coisas	é	
o	que	devemos	ter.	Há	uma	necessidade	de	vida.	Com	efeito	Paulo	nos	diz	nos	versos	25	a	
27	que	é	melhor	ser	um	crente	não	batizado	do	que	um	descrente	batizado.
	 	 	 	 	 	O	que	importa	não	é	ser	um	JUDEU	EXTERIORMENTE,	circunciso	�isicamente	(v.28),	
mas	receber	um	CIRCUNSICAO	DO	CORACAO,	REALIZADA	PELO	ESPIRITO	SANTO	(v.29)	
um	coração	circunciso	está	espiritualmente	derretido	e	suavizado.	Signi�ica	ter	uma	vida	
de	oração	ativa,	não	por	obrigação	ou	dever,	mas	por	amor,	porque	existe	uma	noção	da	
presença,	da	proximidade	e	da	bondade	de	Deus.	Acredito	irmãos	que	nenhum	de	nós	quer	
descobrir	no	ultimo	dia	que	somos	estes	moralistas,	muito	ortodoxos	em	nossa	liturgia	e	
teologia,	mas	mortos	espiritualmente.	A	transformação,	a	circuncisão	e	o	pertencimento	
que	precisamos	são	DO	CORAÇA�O,	NA�O	PELA	LETRA	e	realizados	PELO	ESPI�RITO	não	por	
homens	(v.29)	Isso	não	pode	ser	feito	por	mim	mesmo	e	não	vem	de	fora	pra	dentro.
						Você	pode	perguntar:	mas	por	que	a	circuncisão?Isso	era	um	sinal	visual	da	penalidade	
por	se	quebrar	a	ALIANÇA.A	circuncisão	(não	pense	muito	na	cena)	é	um	corte	feito	de	um	
modo	muito	intimo,	pessoal	e	delicado.	Ou	seja,	o	que	Deus	estava	dizendo	a	Abraão	era	–	
SE	 QUISER	 MANTER	 UM	 RELACIONAMENTO	 COMIGO,	 VOCE	 PRECISA	 SER	
CIRCUNCIDADO	 COMO	UM	 SINAL	 PARA	 VOCE	 E	 PARA	 TODO	 O	MUNDO	DE	 QUE,	 SE	
QUEBRAR	 A	 ALIANÇA,	 VOCE	 SERA� 	 EXTIRPADO	 POR	 COMPLETO.	 Será	 extirpado	 da	
convivência	comigo,	com	os	outros.
	 	 	 	Essa	extirpação	de	que	a	circuncisão	fala	já	aconteceu.	Paulo	falando	sobre	a	cruz	aos	
gentios	em	colossenses,	gente	que	não	tinha	circuncisão	no	corpo	fıśico,	Paulo	diz	-	1	Nele,	
também	 fostes	 circuncidados,	não	por	 intermédio	de	mãos,	mas	no	despojamento	do	
corpo	da	carne,	que	é	a	circuncisão	de	Cristo,	(2.11)	-	ele	explica	que	eles	tinham	sido	
circuncidados	 de	 fato	 em	 Cristo	 na	 Cruz.	 Quando	 o	 Espıŕito	 Santo	 opera	 em	 alguém,	
concede-lhe	a	circuncisão	do	Filho.	Não	é	nosso	desempenho	religioso,	nem	nossa	falta	de	
desempenho	religioso	que	importam.	Por	meio	do	Espıŕito	Santo	ele	aplica	a	obra	de	cristo	
em	nós	e	o	pai	nos	vê	como	objetos	de	louvor	e	não	de	condenação	(v.29).	Não	precisamos	
louvar	a	nós	mesmos	ou	viver	para	o	louvor	dos	outros.	Deus	nos	enxerga	belos!
																																																																																																																															Pr.	Nyelson	Mendonça

OREMOS	PELOS	ENFERMOS	–	“E	a	oração	da	fé	salvará	o	enfermo...”	Tg.	5.15
Oremos	 pela	 saúde	 dos	 pastores	 David	 Sauder	 e	 Clayton.	 Oremos	 porE� verton	 Pedro	
(Sobrinho	 da	 irmã	 Maria	 do	 Carmo),	 Solange	 Helena	 quese	 encontra	 em	 fase	 de	
recuperação	 da	 cirurgia.	 Oremos	 por	 Erivan	 Vieira	 e	 sua	 esposa	 Laodicéia	 Santos.	
Agradeçamos	a	Deus	pela	recuperação	do	Sr.	Adivan	Lima,	pai	da	nossa	irmã	Rebeca	Lima	
(Beel)	que	essa	semana	concluiu	o	tratamento	e	encontra-se	curado	e	bem	para	a	glória	de	
Deus.	 Oremos	 pelo	Maestro	Mizael	 Gusmão	 rogando	 que	 Deus	 traga	 saúde	 para	 seu	
corpo.Oremos	pela	saúde	do	irmão	Juarez	para	que	Deus	restaure	para	sua	glória!

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	 –Nessa	 primeira	 celebração	 dominical	 do	mês	 de	 julho	
estaremos	juntos	na	celebração	da	ceia	do	Senhor,	tempo	de	rememorar	a	vida,	a	morte,	
ressurreição	e	também	falar	da	sua	volta	que	tanto	aguardamos.	As	10h	e	17h	o	pastor	
Nyelson	 estará	 pregando	 e	 dando	 continuidade	 a	 exposição	 da	 carta	 de	 Paulo	 aos	
romanos.	 Venha	 participar	 e	 aproveite	 esse	 tempo	 de	 graça	 que	 o	 Senhor	 tem	 nos	
concedido.
SEGUNDA	 SUPER	 DE	 FÉRIAS	 –	 Esse	 mês	 de	 julho	 a	 Segunda	 Super	 está	 com	
programações	especial	de	férias,	revivendo	o	seu	passado,	quando	na	segunda	15	de	julho	
teremos	 a	 participação	 da	Banda	Talentos	 e	 dia	 29,	 nosso	ministro	 de	musica	Bruno	
Martins,	tendo	na	técnica	de	gravação	de	imagens	nosso	irmão	Tiago,	estará	gravando	um	
vıd́eo	especial	do	culto	com	canções	autorais	que	já	tem	sido	executadas	as	segundas	e	que	
expressão	 a	 Palavra	 de	 Deus	 e	 edi�icação	 do	 povo	 de	 Deus.	 Então	 venha	 e	 participe,	
fazendo	desse	espaço	um	local	seu.
CONGREGAÇÃO	EM	OLINDA	–	Próximo	sábado,	dia	13	de	julho	as	19h	no	auditório	da	Luz	
e	 Vida,	 teremos	mais	 um	 encontro	 de	 pregação	 do	 Evangelho	 da	 nossa	 congregação	
denominada	igreja	evangélica	em	Olinda.	Se	você	desejar,	esteja	conosco	naquela	noite	de	
musica	e	re�lexão	Bıb́lica.	
DIA	 DO	 AMIGO	 –	 Esse	 teremos	 a	 nossa	 segunda	 edição	 do	 dia	 do	 amigo,	 que	 será	
celebrado	no	culto	das	17h	do	dia	21	de	julho.	Será	um	tempo	de	re�letirmos	sobre	o	valor	
da	amizade	e	também	relembrarmos	o	chamado	de	Deus	para	todos	nós	à	amizade	com	
Ele.	Desde	já,	convide	já	um	amigo	e	esteja	nesse	dia	de	celebração.	
DÍZIMOS	E	OFERTAS	–	Continuamos	a	estimular	os	irmãos	a	participarmos	do	tempo	de	
compartilhamento	 dos	 recursos	 que	 Deus	 tem	 nos	 dado.	 Temos	 esse	 privilegio	 de	
adorarmos	a	Deus	por	meio	do	que	o	Senhor	tem	nos	concedido	e	colaboramos	com	a	obra	
missionária	 na	 sua	 igreja	 para	 que	 o	 Reino	 de	 Deus	 continue	 a	 ser	 divulgado.	 Seja	
participante	da	sua	igreja	e	colabora	com	ela.
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