CULTO
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=EkPQW3YldFg

Culto - substantivo masculino 1. Homenagem, de caráter religioso, ao que se
considera divino ou sagrado. 2. conjunto de atitudes e ritos pelos quais se
adora uma divindade.

Ou seja, culto é um conjunto de ritos que se prendem à adoração ou
homenagem a divindades em qualquer de suas formas e em qualquer religião,
como também a antepassados ou outros seres sobrenaturais.

Dentro

do que podemos cultuar encontramos infindáveis formas,
motivos, estímulos, etc.
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Culto ecumênico
Culto

ecumênico é uma celebração religiosa realizada com a

participação de representantes de diversas religiões. É entendido como uma
aproximação, uma forma de diálogo entre os diversos credos numa mesma
celebração. É normalmente realizado por um padre católico, um pastor
evangélico ou um representante espírita. O culto ecumênico é uma celebração
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muito frequente, como forma de agradecimento, em diversas solenidades
religiosas de formaturas. Hoje temos visto cultos ecumênicos que estão
reunindo a quase todos tipos de credos e religiões.

Culto a Deus
Na prática cristã, o culto é o encontro do
homem com Deus, que pode ser praticado
individualmente ou de forma coletiva. O principal
propósito de todos os que prestam o culto a Deus
é adorá-lo, é também o momento em que os fiéis
buscam o fortalecimento de sua fé e do
compromisso com os ensinamentos do Senhor,
reconhecendo sua sabedoria. (Infelizmente isso é apenas a definição).

Culto ao corpo
Culto ao corpo é a busca pelo corpo
perfeito, uma prática cada vez mais
intensificada entre homens e mulheres
preocupados com a estética e a imagem. O
culto ao corpo leva as pessoas a fazer uso de
diversos
recursos ligados à boa forma, entre dietas,
exercícios físicos, tratamentos de beleza e
cirurgias plásticas. O culto ao corpo quando
levado como obsessão pode se transformar em
transtornos como a anorexia, entre as mulheres,
e a excesso de músculos, entre os homens. Muitos
ainda fazem uso de anabolizantes, drogas
derivadas de testosterona, que causam danos à saúde.

Temos

que lembrar que o culto/ritual é estabelecido por normas e
regras, que surgem de tradições e visões que aquele que lidera diz ter tido da
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divindade, os cultos têm cada qual o seu ritual dependendo da religião,
filosofia, motivo ou aspiração.

Ritual religioso
O ritual está associado às práticas religiosas
ou místicas, criadas em torno da ideia de se
estabelecer uma "relação entre os seres humanos
e um ou vários seres sobrenaturais".

Uma

série de doutrinas
sobre os deveres e obrigações
recíprocas entre a divindade e a

humanidade, uma série de normas e rituais
fazem parte das inúmeras religiões, com o
objetivo de buscar uma interação dinâmica
entre seus seguidores.

Para

a Igreja Cristã dois rituais, ou
sacramentos, foram instituídos pelo próprio
Jesus: o batismo e a eucaristia. O batismo
consiste em borrifar com água benta a
cabeça da pessoa que será iniciada na
religião. Esse sacramento lembra o batismo
de Jesus por João Batista. Em outras
tradições, o ritual do batismo é feito
por imersão total. A eucaristia (ou
Sagrada Comunhão) é um dos
principais ritos de devoção, na qual o
pão e o vinho são consagrados e
oferecidos aos fiéis, representando o
gesto de Jesus na Última Ceia.
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Outros rituais, celebrados em períodos de graça ou benção, incluem a crisma,
o casamento, a ordenação para o sacerdócio, a confissão e a extrema unção.

As

religiões afro-brasileiras seguem
rituais de várias origens, como o uso de roupa
branca, imagem de santos católicos, pretos
velhos, caboclos e índios. A vela é usada para
iluminar os caminhos. Dependendo das cores, é
oferecida
aos orixás
ou até mesmo a exus. Os defumadores
são usados para purificar o ambiente, o
cachimbo é usado pelo preto velho nas
consultas etc.

Poderíamos escrever páginas e páginas sobre o assunto, mas creio que
os exemplos citados já demonstram onde queremos chegar.

Ivrim (Hebreus) 13: 15 – “Portanto, ofereçamos sempre por
ele a YAhuh sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios
que confessam o seu nome”
Através deste estudo poderemos compreender o que significa o termo
culto nas sagradas escrituras, e saberá também que o serviço ao eterno é
privilégio exclusivo do povo por ele reunido.

O que se entende por culto? É importante dizer que nos livros da aliança
renovada (NT) essa palavra, que vem do grego “latreias”, é encontrada umas
vinte vezes, mas somente em: Ivrim (Hebreus) 9: 1 – “Ora, também a primeira
tinha ordenanças de culto divino, e um santuário terrestre” e (Romanos 9: 4
– “Que são yashurum, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças,
e a lei, e o culto, e as promessas”; 12: 1 – “Rogo-vos, pois, irmãos, pela
compaixão de YAhuh, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a UL, que é o vosso culto racional” ela é traduzida ao
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português como “culto” que sem dúvida deveria ser traduzido por “serviço”,
que é o termo utilizado no Tanach (VT), do hebreu: ebôda, que basicamente
significa “trabalhar”, “servir”, e no campo ou ofício do ministério e serviço a
YAhuh, poderia ser traduzido por “serviço espiritual”, como encontramos em
Bamidbar (Números) 4: 23 – “Da idade de trinta anos para cima até aos
cinquenta, contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço, para
executar o servir na tenda da congregação” e Divre HaYamim Alef (1 Crônicas)
9: 19 – “E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasafe, filho de Corá, e seus irmãos
da casa de seu pai, os coraítas, tinham cargo da obra do ministério, e eram
guardas das portas do templo, como seus pais foram responsáveis pelo
arraial de YAhuh, e guardas da entrada”, dentre outros no Tanach, motivo
pelo qual usaremos adiante esses dois vocábulos intercalando-os.

Entendemos pelo escrito acima que este vocábulo indica tanto o louvor
que se rende ao Pai, por meio de cantos, orações, e demais ações de
reconhecimento assim como toda atividade ou trabalho que é realizado em
favor da obra de YAhuh. De igual maneira, a conduta diária do homem. Na
antiguidade no povo de Yashuru, o culto consistiu dos sacrifícios oferecidos a
UL entre estes os holocaustos, as oferendas de cereais e outros vegetais e o
incenso, assim como os diferentes banhos e todos os demais rituais
estabelecidos com o propósito de manter a comunicação com YAhuh.

Ou seja, tudo aquilo que ensina a Palavra foi uma demonstração para o
presente, quanto ao serviço que o povo do Altíssimo há de apresentar-Lhe.

O Serviço ao Criador, razão da existência do homem
O

profeta Yeshayahu (Isaías) expressa de maneira categórica que o
homem foi criado para honra e glória de YAhuh, nosso Criador e dono
[Yeshayahu (Isaías) 43: 7 – “A todos os que são chamados pelo meu nome e
os que criei para a minha glória, os formei, e também os fiz”). O fato de o
homem ter sido criado a imagem e semelhança do Criador, foi para que esse
possuísse as capacidades e atributos necessários para render-lhe tributo de
maneira voluntária e de consciência plena, quer dizer, com entrega. A criação
toda foi trazida a existência com esse propósito divino, incluindo os anjos
[Tehillim (Salmos) 103: 20 – “Bendizei a YAhuh, todos os seus anjos, vós que
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excedeis em força, que guardais os seus mandamentos/leis, obedecendo à
voz da sua palavra”], o que não tem sido entendido ou aceito pela
humanidade inteira.

Mas os homens se afastaram e desviaram dos caminhos do Criador, Ele
buscou formar um povo de adoradores e servidores seus, escolhendo e
chamando primeiramente a Avracham, pai dessa semente que seria e tem sido
para o seu louvor e glorificação [Tehillim (Salmos) 135: 4 – “Porque YAhuh
escolheu para si a Yakov, e a Yashuru para seu próprio tesouro”; [Devarim
(Deuteronômio) 7: 6, 7 – “E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no
teu coração; 7 E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua
casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te”]. Além de que
o propósito de YAhuh, ao trazer a existência o homem, foi para que este e a
criação toda o glorificasse, de forma que todos os povos e todas as nações
deveriam ter a isso como dever [Tehillim (Salmos) 69: 34 – “Louvem-no os céus
e a terra, os mares e tudo quanto neles se move”, 148: 1 – “Louvai a YAhuh.
Cantai a YAhuh um cântico novo, e o seu louvor na nação dos santos”.
O homem, criado com características exclusivas, diferente dos animais,
deveria ter a disposição de servir a YAhuh por estar consciente da existência
de um Criador, não O esquecendo jamais [Tehillim (Salmos) 77: 11-13 – “Eu
me lembrarei das obras de YAhuh; certamente que eu me lembrarei das tuas
maravilhas da antiguidade. 12 Meditarei também em todas as tuas obras, e
falarei dos teus feitos. 13 O teu caminho, ó UL, está no santuário. Quem é UL
tão grande como o nosso UL? ”], tampouco fazendo pouco caso dos benefícios
recebidos permanentemente dele (Salmo 103: 1-5 – “Bendize, ó minha alma,
a YAhuh, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. 2 Bendize, todo
meu ser, a YAhuh, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. 3 Ele é o
que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades,
4 Que redime a tua vida da perdição; que te coroa de benignidade e de
misericórdia, 5 Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se
renova como a da águia”), nós, seu povo, devemos permanecer nele, e
considerarmos isso o mais essencial em nossa vida (Romanos 3: 24 – “Sendo
justificados gratuitamente pela sua misericórdia, pela redenção que há na
aliança renovada por Yahushua Há Mashiach”).
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O único merecedor de Culto
O serviço ou culto, é um direito que somente cabe a divindade: ao Eterno, e a
mais ninguém. O culto é a resposta do reconhecimento da natureza, caráter e
majestade do Altíssimo, mas isso só é possível para o homem que chega ao
conhecimento real da existência do Todo Poderoso, é quando este alguém é
levado por um sentimento de reconhecimento ao Criador Eterno, e não
apenas por uma mera necessidade, como geralmente se faz (Deuteronômio 6:
13 – “Ouve, pois, ó Yashuru, e atenta em os guardares, para que bem te
suceda, e muito te multipliques, como te disse Yahuh o UL de teus pais, na
terra que mana leite e mel”)

O povo de YAhuh sempre tem tido presente em sua mente que existem
razões de sobra para adorar ao Altíssimo, dentre as quais mencionaremos aqui
as principais:
a) Por ser Ele o UL Verdadeiro (Salmo 95: 3-6; 100: 3); b) Por ter trazido à
existência o mundo e tudo que nele há, incluindo o homem (Salmo 33: 6-9; 95:
6; 100: 1); c) Por sustentar com Seu poder toda a sua criação (Salmo 71: 6; Atos
17: 25; Hebreus 1: 3); d) Por nos estar ajuntando e nos adotado como filhos
(1Coríntios 6: 20; Gálatas 4: 4, 5); e) Pela dádiva de Seu Filho para iniciar a
busca pelas ovelhas perdidas das duas casas de Yashuru por todo o mundo e
por derramar seu sangue no madeiro para tornar valida a aliança do Sinai
(Efésios 1: 1-7); f) Por Sua misericórdia pelo seu povo, apesar do pecado que
cometeu (Mateus 5: 45); g) Por Ser Dono e UL de tudo (Salmo 24: 1).
Culto é, “o total dos atos, objetos e atitudes bem definidos que servem para
venerar, honrar e servir à divindade”, mesmo que você nem saia de sua casa.

Ben Efrayim
Nossos materiais são todos gratuitos, por isso pedimos que nos ajudem com ofertas de amor, acessem nosso site e
nos ajudem a continuar...
www.benefrafrayim.org.br/oferta.htm
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