
Se,	porém,	tu,	que	tens	por	sobrenome	judeu,	e	repousas	na	lei,	e	te	
glorias	em	Deus;	(Rm.2.17)		

	 	 	 	 	A	partir	do	verso	17	do	capitulo	2	da	carta	aos	romanos,	Paulo	vai	falar	
que	os	 judeusreligiosos	que	 lendo	o	que	o	apóstolo	 falou	no	capitulo	1	
pensavam	que	eram	diferentes	daqueles	aos	quais	ele	se	refere.Por	isso	
teremos	aqui	o	SE	(conjunção	subordinativa)	que	é	uma	bomba.	Imagine	
um	judeu	lendo	–	SE	EU	ME	CHAMO	JUDEU?	COMO	VOCE	DIZ	UMA	COISA	
DESSA	PAULO?	EU	SOU	JUDEU.	Imagine	hoje	se	alguém	diz	a	você	–	SE	VOCE	
E� 	CRISTA�O	–	é	como	que	Paulo	estivesse	dizendo	–	NA�O	ACHE	QUE	VOCE	
VAI	BEM	POR	SE	CONSIDERAR	UM	CRISTAO.
	 	 	 	 	 	Esse	restante	do	capitulo	2	Paulo	vai	descrever	a	pessoas	a	quem	se	
dirige	como	alguém	descente	em	termos	morais,	isto	é,	leva	a	lei	a	sério	
(E� x.17-24)	 e	 que	 também	 é	 ativa	 em	 sua	 religiosidade	 porque	 foi	
circuncidada	 (E� x.25-29).	 Aqui	 vemos	 2	 fatores	 em	 que	 os	 judeus	
depositavam	sua	con�iança.
Somos	sabedores	que	há	pessoas	que	são	religiosas,	mas	não	tem	cuidado	
com	a	sua	moral;	outras	são	escrupulosamente	morais,	mas	não	ativas	em	
sua	religiosidade.	Mas	os	judeus	eram	as	duas	coisas	e	nenhuma	dessas	
coisas	era	o	que	os	justi�icava.Paulo	vai	relacionar	6	coisas	de	que	os	judeus	
se	orgulhavam,	se	jactavam,	quando	se	tratava	do	modo	de	como	viviam	em	
sua	correção	moral:
	 	 	 	 	1.	 “...tu,	que	tens	por	sobrenome	judeu,...”v.17	–	sentiam	orgulho	da	
própria	nacionalidade,	tinham	prazer	em	ser	judeus.2.	“...repousas	na	lei...”	
v.17	–	um	orgulho	em	ter	e	conhecer	a	lei	que	Deus	revelara	a	Moisés	no	
monte	Sinai	–	(Ex.	19-31)3.	“...te	glorias	em	Deus...”	v.17	–	aqui	era	o	fato	de	
Deus	ter	escolhido	Israel	para	ser	o	seu	povo	(Ex.	19.4-6)4.	“que	conheces	a	
sua	vontade	e	aprovas	as	coisas	excelentes...”v.18	–	eram	capazes	de	tomar	
decisões	éticas	corretas	e	ver	as	escolhas	erradas	que	os	outros	faziam,	isto	
é,	seguiam	a	lei	de	Deus	e	seus	regulamentos	e	isso	lhes	confere	a	sensação	
que	 são	 agradáveis	 a	 Deus,	 em	 especial	 quando	 eles	 se	 comparam	 aos	
outros	povos.	5.	“...sendo	instruıd́o	na	lei”	-	v.18	–	não	apenas	tinham	a	lei,	
como	pleno	domıńio	dela.	Eles	eram	capazes	de	citá-la,	de	aprofundar-se	
em	seus	detalhes.	6.	“...que	estás	persuadido	(convencidos)	de	que	és	guia	
dos	cegos...”	v.19	–	se	acham	que	são	capazes	de	ver	o	que	os	outros	não	
veem,	acham	que	os	outros	estão	perdidos	na	idolatria,	por	isso	dizem	que	
tem	o	conhecimento	da	lei.
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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

pr.jairlima@gmail.com
Pesqueira-PE:	Pr.	Mário	e
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Campo Missionário............ANIVERSARIANTESANIVERSARIANTESANIVERSARIANTES

Sede Agradecidos ao Senhor!Sede Agradecidos ao Senhor!

Feliz Aniversário!

Visitação: Quintas: 14h00 às 17h30

Rev. Nyelson Mendonça - nyelsonm25@hotmail.com

E-mail: igreja.pernambucana@hotmail.com

Atendimento Pastoral: Quartas: 15h00 às 18h00

ás 12h00 / 13h00 ás 18h00  e Sexta de 08h00 ás 12h00/13h00 ás 17h00 - 
Fone: 3334-9497

Atendimento da Secretaria - Any Sherlly: Segunda a Quinta: 08h00

Facebook: IECP - Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana

Twitter: @IECPernambucana Skype:iecpernambucana1

Pastor:

Missionária Regilene: Segundas e Quartas: 14h30 ás 17h00

Expedientes

Nossa Missão:Nossa Missão:Nossa Missão:

Adoramos a Deus em 
Cristo Jesus, 
celebrando a 

redenção, estudando 
e obedecendo a Sua 
Palavra, Vivendo em 
comunhão, servindo 
uns aos outros e ao 

mundo e realizando a 
obra missionária! 

Aleluia!

- Bíblia Sagrada;

- Governo 
Congregacional

- 28 Ar�gos da Breve 
Exposição das 
Doutrinas 
Fundamentais do 
Cris�anismo;

Príncipios:
VOCÊ SABIA?

Você	sabia	que:	Melquisedeque	foi	o	único	rei	e	
sacerdote	ao	mesmo	tempo	do	antigo	testamento	?

       Alvo  mês Junho  : 81,24%DÍZIMOS

      Alvo mês de : 44,31%Junho MISSÕES

Você	um	judeu?	Você	um	cristão?



	 	 	 	Perceba	que	Paulo	não	está	dizendo	que	há	 algo	errado	em	ser	 judeu,	em	 ter,	 em	
conhecer	e	internalizar	a	lei	de	Deus;	em	usar	os	seus	mandamentos	para	tomar	decisões	
éticas	ou	em	buscar	compartilhar	seus	caminhos	com	os	outros.	A	grande	questão	aqui	é	
que	eles	se	APOIAVAM	E	SE	GLORIAVAM	na	lei	(v.17).
						Interessante	que	não	há	grandes	diferenças	entre	as	palavra	moralidade	e	moralismo,	
mas	existe	um	mundo	eterno	de	diferença	entre	fazer	de	uma	coisa	boa	(moralidade)	em	
seu	deus	(moralismo).	O	moralismo	é	muito	comum	em	nosso	tempo,	sendo	ela	talvez	a	
maior	religião	do	mundo,	onde	pessoas	vivem	se	comparando	as	outras	e	notam	que	SA�O	
MUITO	MAIS	DECENTES	QUE	OS	OUTROS	e	concluem	que	SE	EXISTE	UM	DEUS,	E� 	CERTO	
QUE	ELE	ME	ACEITARA� 	POR	SER	UMA	PESSOA	CORRETA.
						Precisamos	saber	que	se	nos	gloriarmos	em	algo	que	fazemos,	con�iarmos	em	nossos	
atos,	estaremos	vivendo	como	moralistas	funcionais.No	v.21,	quando	Paulo	diz	˜tu,	pois,	
que	ensinas	a	outrem,	não	te	ensinas	a	ti	mesmo?˜,	veja	o	que	o	grande	pregador	britânico	
do	século	20	D.	Martyn	Lloyd-Jones	 fala:	 "Ao	 ler	sua	Bıb́lia	dia	após	dia,	você	aplica	a	
verdade	em	sua	vida?	Qual	é	sua	motivação	ao	ler	a	Bıb́lia?	E� 	só	para	obter	conhecimento	
sobre	ela,	de	modo	a	poder	mostrar	aos	outros	o	quanto	você	sabe	e	argumentar	com	eles,	
ou	você	está	aplicando	a	verdade	a	sua	própria	vida?	[...]	Durante	a	leitura	[...]	você	pensa:	
'ESTE	SOU	EU?	O	que	ela	está	falando	ao	meu	respeito?'.	Deixe	as	Escrituras	o	sondarem,	
do	contrário	podem	ser	muito	perigosas.	De	certa	forma,	quanto	mais	conhecimento	você	
adquire]	[da	Bıb́lia],	mais	perigoso	ele	é,	se	você	não	aplica-lo	à	sua	própria	vida.	"
	 	 	 	Paulo	vai	mostrar	3	maneiras	que	o	judeu	autocon�iante	não	está	praticando	o	que	
ensina.	 No	 v.21	 ele	 fala	 sobre	 furto	 e	 no	 v.22	 ele	 arremete	 sobre	 adultério	 e	
idolatria.primeiro	 que	 há	 hipocrisia	 inteiramente	 ocasional,	 podendo	 ser	 algo	
escandaloso,	 como	 alguém	que	 tem	um	 caso	 extraconjugal,	 por	 exemplo.Em	 segundo	
lugar	existe	os	pecados	contıńuos	do	coração	e	das	motivações.	Em	sua	palavra	incisiva	
mais	uma	vez,	deve	ser	a	isso	que	Paulo	se	refere	quando	diz	-	Abominas	os	ıd́ olos	e	lhes	
roubas	os	 templos?	 (v.22)A	expressão	ROUBA-LHES	OS	TEMPLOS	provavelmente	seja	
�igurativa.	Paulo	vai	optar	por	uma	abordagem	radical	dos	10	mandamentos,	como	Jesus	
fez	em	Mt	5.21-48	–	onde	jesus	ampliou	a	de�inição	de	adultério,	passando	do	puramente	
externo	e	incluindo	as	motivações	do	coração.	Paulo	lança	mão	do	mesmo	principio	aqui,	
quando	ele	vai	dizer	que	a	religião	verdadeira	diz	respeito	tanto	as	motivações	do	coração	
quanto	mais	aos	atos	do	corpo.Paulo	está	dizendo	que	A	ADORAÇA�O	A	IDOLOS	E� 	MAIS	DO	
QUE	UM	ATO	FISICO.	Se	você	permiti	que	qualquer	coisa	na	sua	vida	tome	o	signi�icado	da	
sua	 vida.Se	 você	 trata	 a	 religião	 como	 o	 seu	 salvador,	 estará	 também	 violando	 o	
mandamento.	Você	 tirou	a	estatua	do	templo	e	 lhe	deu	um	outro	nome,	que	pode	ser	
MORALISMO.
				Em	outras	palavras,	é	possıv́el	usarmos	religiosidade	para	encobrir	os	ıd́olos	do	coração.

Que	 Deus	 nos	 ajude	 a	 guardar-nos	 e	 nos	 gloriarmos	 apenas	 na	 cruz	 de	 Cristo,	 onde	
encontramos	salvação,	cura	para	nosso	pecado	e	vida	eterna	em	Deus!

																																																																																																																															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!

CELEBRAÇÕES	DOMINICAIS	–Neste	ultimo	domingo	de	junho,	novamente	nos	reunimos	
para	celebrações	em	nome	do	Senhor	como	comunidade	do	Cristo	vivo.	As	10h	o	pastor	
Nyelson	será	o	pregador	e	as	17h	nosso	irmão	Mário	Cruz	nos	trará	a	re�lexão.	Estejamos	
juntos	 e	 sejamos	 fortalecidos	 na	 caminhada	 por	 tudo	 que	 acontecerá	 nos	 nossos	
encontros.	

ASSEMBLEIA	 ORDINÁRIA	 –	 A	 nossa	 assembleia	 ordinária	 acontecerá	 hoje,	 após	 a	
celebração	da	manhã	para	apreciação	das	contas	de	nossa	igreja.

DÍZIMOS	E	OFERTAS	–	O	mês	de	junho	foi	um	mês	muito	abaixo	em	termos	de	nossas	
entradas	para	pagarmos	nossas	despesas	como	 igreja	e	 também	abençoarmos	nossos	
missionários	em	suas	atividades.	Se	participamos	desta	comunidade	e	desejamos	o	bom	
andamento	 da	 mesma	 em	 termos	 patrimoniais,	 dos	 compromissos	 que	 assumimos	
precisamos	dispor	dos	nossos	recursos	e	solidariamente	repartimos	para	que	o	trabalho	
não	sofra	continuidade.	Seja	participante	deste	momento	e	o	faça	com	alegria	de	coração.	
A	sua	participação	é	muito	importante!

FÉRIAS-	Nossa	irmã	Regilene	Cavalcante	estará	em	seu	momento	de	férias	do	dia	1°	a	15	
de	 julho	 .	Que	 seja	um	 tempo	proveitoso	de	descanso	e	oremos	por	 ela	 e	 seu	esposo	
Ricardo!

:: NOTÍCIAS DA SEMANA

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO
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