
Hebreus 10:24-25.



O culto coletivo é importante para Deus?
Deus valoriza o culto que prestamos a Ele?
Deus se importa com o louvor que
oferecemos a Ele? Deus leva em
consideração as coisas que falamos ou
fazemos no culto? O que temos oferecido a
Deus? Ele tem se agradado do que temos
oferecido?



Há muita coisa espiritual por trás do culto:

• o Espírito Santo atuando
• o Filho sendo glorificado
• o Pai ordenando a bênção
• os anjos adorando com os santos
• poderes das trevas desfeitos
• enganos de Satanás diluídos
• profecia
• edificação, estímulo e consolação
• instrução dos santos para uma liderança e ministério 

mais efetivos
• comunhão no espírito



• rompimento com o mundo
• testemunho para o mundo
• respostas às orações dos santos
• curas, sinais e maravilhas
• a Palavra de Deus correndo na igreja
• a manifestação dos dons espirituais
• legado espiritual para a futura geração
• não cristãos sendo levados a Cristo
• parentes e amigos em contato com um ambiente

saturado da presença de Deus
• A LISTA NÃO TEM FIM!

Há muita coisa espiritual por trás do culto:



“Fiquei extremamente alegre quando me 
disseram: Vamos à casa do Senhor” (Sl 122:1).



Duas verdades que precisam estar conosco e 
fazer parte do nosso dia-a-dia

1- Não devemos tomar o nome de Deus em vão.

"Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em 

vão; porque o Senhor não terá por inocente o 
que tomar o seu nome em vão" (Êx 20:7).



2- Deus leva o culto a sério.

"Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque

chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de

tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a

tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra

alguma diante de Deus; porque Deus está nos céus, e tu estás

sobre a terra; assim sejam poucas as tuas palavras. Porque,

da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão

das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes

em cumpri-lo; porque não se agrada de tolos; o que votares,

paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não

cumprires" (Ec 5:1-5).



Que elementos devem estar presentes
no culto a Deus?

1- Temor de Deus.

"Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus
pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que
andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas
ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma, que guardes os mandamentos do
Senhor, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para
o teu bem?" (Dt 10:12-13).



1- Temor de Deus.

“dai ao Senhor a glória devida ao seu 
nome” (Sl 29:2).

“Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na 
tua verdade; dá-me um coração inteiramente fiel 
para que eu tenha temor ao teu nome”(Sl 86:11).



2- Integridade e honestidade.

"Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e

com verdade; e deitai fora os deuses aos quais serviram

vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao

Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir

ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais; se aos deuses a

quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos

deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a

minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo,

e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para

servirmos a outros deuses" (Js 24:14-16).



“Porque não ousarei dizer coisa alguma, que 
Cristo por mim não tenha feito” (Rm 15:18).

2- Integridade e honestidade.



3- Verdade.

"Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade;
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus
é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem
em espírito e em verdade" (Jo 4:23-24).

“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” (Rm 12:1).



Conclusão

Será que já temos oferecido o nosso melhor? Qual 
tem sido a sua frequência nos cultos coletivos? Ele é 
prioridade na sua vida? Você tem expectativas para 
esse tempo que passamos juntos reunidos? Você tem 
se preparado? Que atitudes você precisa corrigir na 
sua vida ou melhorar na sua participação nos cultos?

Podemos prestar um culto melhor a Deus. 
Vamos orar sobre isso?


