
 

 

CE-95-124 - Doc. CVIII - Quanto ao Doc. 114 - Pastoral da Comissão de Liturgia à Igrejas e 
pastores sob liturgia na IPB - Aprovado em seus termos: "O Supremo Concílio da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, ciente da diversidade cultural e social que a caracteriza, e apreensivo 
quanto as tendências polarizantes que podem acontecer em contextos assim, resolve enviar à toda 
Igreja, mas principalmente aos pastores, a seguinte CARTA PASTORAL. O SC reitera a 
Constituição afirmando que é função privativa do Ministro do Evangelho "Orientar e supervisionar a 
liturgia na Igreja de que é pastor". Entretanto salienta que tal liturgia deve ser feita dentro de 
determinados parâmetros que estão implícitos ou explícitos nas Sagradas Escrituras em nossos 
Símbolos de Fé e em nossa praxe. Tais parâmetros não podem ser omitidos quando a liturgia 
estiver sendo elaborada ou praticada: 1) A Teocentricidade do culto. Embora o culto seja um 
encontro de comunhão entre o povo de Deus e neste caso um encontro de irmãos, não podemos 
jamais esquecer que o culto é primariamente um encontro entre Deus e Seu Povo. A Igreja 
comparece diante do trono de Deus confiada nos méritos de Cristo e trazida pelo Espírito Santo 
que a capacita com ousadia. Ela celebra o Altíssimo com temor e tremor. Devemos, então, separar 
completamente este ato singular de todos os demais, por mais honestos, lícitos e necessários que 
estes outros sejam. Não precisamos esquecer as comemorações festivas não religiosas: Elas 
podem ser úteis à vida comunitária da Igreja. Entretanto elas não devem tomar o lugar do culto que 
deve ser prestado unicamente a Deus. Mesmo que sejam feitas na mesma ocasião do culto, elas 
devem ser separadas deste, para que a Igreja entenda o que está acontecendo e, por descuido, 
não seja estimulada à idolatria; 2) As festas religiosas. A comemoração das festividades religiosas 
não deve ser esquecida. Corremos o risco de passar a nossas ovelhas uma imagem 
"espiritualizada" dos eventos históricos do cristianismo. Podemos datar alguns deles com grande 
precisão e podemos ver a Igreja Cristã comemorando alguns deste eventos deste o período 
apostólico. Devemos relembrar que o cristianismo está assentado em bases históricas. Tão 
históricas que possuem data de aniversário. Festas como Natal, Páscoa, Ascensão e Pentecostes 
foram sempre comemoradas pela cristandade (Embora não saibamos com certeza a verdadeira 
data do Natal, podemos calcular, entretanto, as datas da Páscoa, da Ascensão e do Pentecostes. 
É lamentável a Igreja lembrar-se de efemérides comuns e esquecer-se de datas tão importantes 
para nossa fé; 3) Cultuar com Espírito e com a Mente. Com ordem e com decência. É certo que 
não podemos abstrair nossas emoções de um encontro com Deus. Entretanto elas devem ser 
decorrência deste encontro com Ele. Fabricar emoções não é um caminho seguro para este 
encontro. Ler e meditar em Sua Palavra, arrepender-se sinceramente e humilhar-se perante Ele, 
reconhecer a santidade que Lhe é inerente e que demanda uma atitude de humilde confiança nos 
méritos de Cristo, é um caminho seguro para que nos apresentemos perante Ele. Tal 
apresentação, via de regra, conduz o adorador à mais profunda comoção, por perceber-se objeto 
do amor de Deus. Deus perante o Qual ele é pó. Deus a Quem por vezes ele despreza e 
desrespeita; 4) Os verdadeiros (aletinós: não falsos) adoradores adoram o Pai em Espírito e em 
verdade (aleteia: não através de símbolos). Qualquer apoio material, simbólico, que vise facilitar o 
trabalho do adorador, deve ser objeto de atento estudo e de particular cautela para que não o 
transformemos em ídolo. A hora já chegou: O verdadeiro adorador adora diretamente ao Pai, 
através do único mediador: Jesus. 5) Unidade. Os cânticos usados, congregacionais ou não, 
devem estar em harmonia com uma Teologia Bíblica Sã, com nossos Símbolos de Fé e com o 
momento do culto em que eles forem cantados. Tais parâmetros devem ser estudados, 
comparados com o que a Bíblia nos ensina e com o que nossos Símbolos de Fé interpretam 
(especialmente o Capítulo XXI de nossa Confissão de Fé). Devemos sempre conduzir o rebanho, 
sobre o qual Deus nos constituiu bispos para o pastorearmos, a águas mais tranqüilas e pastos 
verdes. "Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a 
Deus de modo agradável, com reverência e santo temor: porque o nosso Deus é fogo consumidor". 
Hb.12:28. A CE-SC/IPB resolve: 1) Tomar conhecimento e aprovar; 2) Alterar o item nº 01, onde se 
lê: 'A Igreja comparece diante do trono de Deus..... ' leia-se: 'A Igreja comparece diante do trono do 
Deus - Triúno'; 3) Publicar no órgão oficial da Igreja; 4) Apreciar o zelo, precisão e equilíbrio da 
Comissão de Liturgia ao tratar desta matéria". 
 


