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A Igreja que cultua 

  
Em virtude das comemorações dos 60 anos da Igreja Memorial e do dia 

de sua fundação, 22 de julho de 1960, antecipamos o tema de agosto – 
“Perseverança no cultuar” – para o mês de julho. Sentimos a necessidade dessa 
mudança tendo em vista a importância do culto na vida da Igreja, principalmente 
neste tempo de isolamento social, e também por se tratar do mês do aniversário. 

Em Atos 2.42-47, lemos: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na 
comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor; e muitos 
prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram 
estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e 
bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha 
necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo”.  

No dia 22 de julho de 1960, data escolhida para a realização do culto de 
inauguração da Igreja Memorial Batista, com 44 membros, deu-se início à 
jornada cristã deste Corpo de Cristo na Capital Federal, que também florescia 
no Planalto Central. De lá pra cá, a Igreja cresceu e desenvolveu-se em torno da 
sã doutrina e da perseverança na Palavra. Doutrina e estilo são alguns dos 
pontos em destaque da Igreja. Cultos ancorados na Palavra e louvor refletindo a 
glória do Senhor são marcas desta grei. 

 Neste tempo de isolamento social, cumprindo a quarentena imposta por 
decretos, a Igreja manteve-se firme nos cultos de louvor ao nosso Deus. As 
famílias em casa foram incentivadas a continuar adorando, perseverando nos 
preceitos bíblicos de adoração e louvor. A Igreja percebeu a importância do lar 
como altar de adoração. Lares dedicados a Deus em torno da Palavra, estudos 
bíblicos, atividades propostas, esses foram alguns motes importantes para a 
Igreja, que deseja cultuar continuamente. 

 Aprendemos que cultuar extrapola a esfera do templo físico, do espaço 
que ocupamos dominicalmente com zelo e devoção. Percebemos a importância 
de dedicar nosso lar ao Senhor em adoração e comunhão. Nossos lares 
cumpriram o papel da “Igreja em casa”. Ofertamos, cantamos, ouvimos a 
Palavra, oramos e até repartimos o pão e bebemos do cálice em família.  

 Descobrimos que a Igreja do Senhor existe fora das quatro paredes do 
templo e que, antes de sermos Igreja e Corpo de Cristo, somos família habitando 
diariamente no mesmo espaço de convivência. Quantas descobertas e 
experiências vividas neste tempo: aumento da leitura da Palavra, devocionais, 
estudos bíblicos, cultos domésticos, lives, solos e muitas outras atividades 
cúlticas vividas em nossa casa, uma verdadeira igreja em casa, conforme Atos 
2. Louvado seja Deus por tão preciosa experiência e momentos passados em 
família!  

          Louvamos a Deus pelo fato de a Igreja ter descoberto ainda mais sua 
vocação para a pregação da Palavra e para Missões através da internet e redes 
sociais. Quantos lares se abriram rendendo-se à tecnologia da informação, vinda 



 
para abençoar e nos plugar com o Senhor. Glórias a Deus por tão grande 
maravilha operada em muitos lares, em muitos lugares, que acompanharam as 
transmissões da Memorial! 

 A Igreja que cultua, cultua no templo, em casa, no trabalho, no lazer, na 
viagem, em todo momento e em todo lugar, principalmente porque cultua com o 
coração. 

  

 
 
 

 
 
 


