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Amada Congregação,

do Novo Coronavírus
(COVID-19), todos sofrem,
inclusive a Igreja de Cristo por
ser privada corporativamente
de se reunir para Exaltar ao
Senhor no Dia separado por Ele
para o culto público e solene.

Mesmo separados uns dos
outros somos desaados em
tempos de provação a exercitar
a nossa fé – todas as coisas
cooperam para o bem (Rm
8.28). A Palavra de Deus nos
exorta: “Meus irmãos, tende por
motivo de toda alegria o
passardes por várias provações,
sabendo que a provação da vossa
fé, uma vez conrmada, produz
perseverança. Ora, a
perseverança deve ter ação
completa, para que sejais
perfeitos e íntegros, em nada
decientes” (Tg 1.2-4).

Porém, o Dia do Senhor é
também um dia para culto
doméstico. Nisto há uma
responsabilidade especial sobre
o chefe da casa para conduzir
pelo exemplo, liderar a
adoração e com autoridade
ordenar aos membros da
família que guardem o dia de
descanso. “É Sábado do Senhor
em todas as vossas habitações”
(Lv 23:3).

Em tempos de isolamento
social por conta da Pandemia
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O culto em família “é a alegria diária de todos os que estão unidos em
uma relação doméstica, ou que moram juntos em uma mesma casa e
família, cantando louvores a Deus (Atos 2:47), lendo sua Palavra
(Deuteronômio 4:7), e orando a Ele (Jeremias 10:25)”(James Fisher,
The Westminster Assembly's Shorter Catechism Explained by Way of
Question and Answer, Wentworth Press p. 68).
Portanto, durante esse período busquemos aplicar as devoções
familiares com maior disciplina, intensidade e fervor espiritual. A
partir de amanhã, sigamos o seguinte roteiro proposto abaixo, e
no momento comum dos nossos cultos dominicais (9h e 18h) nos
conectemos uns aos outros por meio das transmissões que serão
feitas e compartilhadas pelo Canal da IPA no Youtube.
Que o Senhor nos veja e nos guarde, quando estivermos
separados uns dos outros!
Rev. Alan Kleber
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I – Leia novamente a primeira
bem-aventurança no versículo
três.

Roteiro para o
Culto Doméstico
Dia do Senhor, 22.03.2020 AD

II – De acordo com Mateus 5.3,
o que é ser humilde ou pobre de
espírito?

*Manhã
8h30 – Inicie o Culto Doméstico
(se você é o único cristão em sua casa
convide seus familiares. Caso não seja
possível, faça sua devocional mesmo
sozinho).

(1) É considerar as riquezas
deste mundo a causa da
pobreza espiritual dos homens.
O exemplo da Igreja em Laodicéia é
extremamente marcante. Revela
que nem sempre a prosperidade
material é sinal de riqueza espiritual
(Ap 3.15-17).

Comece com uma Oração
(invoque a presença abençoadora do
Senhor para sua casa)
Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um Hino)

(2) É considerar a pobreza
espiritual a verdadeira riqueza aos
olhos de Deus. O Senhor Jesus
conhecia a tribulação, pobreza e
sofrimento da Igreja em Esmirna.
Aqueles cristãos abandonaram
tudo por amor a Cristo e

Leia o Evangelho de
Mateus, Cap. 5.1-12
Medite na Palavra
(siga o esboço abaixo)
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receberam uma maravilhosa
promessa do Rei dos reis: “Sê el
até à morte, e dar-te-ei a coroa da
vida” (Ap 2.9, 10).

(Rm 3.23). Ele tem consciência de
que por suas próprias forças jamais
se libertará da escravidão do seu
pecado. Ao tremer diante do poder
da Palavra de Deus, arrependido de
seus pecados, ele deposita sua fé
inteiramente em Jesus e nele
encontra o verdadeiro tesouro
eterno (Is 66.2; 57.15).

(3) É considerar aquilo que é
lucro para o mundo, perda por
causa de Cristo. O apóstolo Paulo
tomou o seu próprio exemplo de
vida quando pregou aos Filipenses
sobre a Suciência de Cristo para a
vida cristã. Por amor a Jesus Cristo
ele perdeu todas as coisas que um
dia julgou importante,
considerando-as como esterco (Fp
3.7-9).

(5) É considerar atentamente
para o que Deus requer do
homem. O pobre de espírito é
bem-aventurado porque anda
humildemente com o seu Deus. Sua
vaidade e arrogância espiritual
caem por terra, e uma vez junto ao
Senhor, ele não precisa viver mais
se escondendo ou em rebelião
contra os mandamentos de Deus.
Eis a razão por que o verdadeiro
caminho da felicidade apontado por
Cristo começa com a humildade
(Mq 6.6-8).

(4) É considerar que Deus olha
graciosamente para o aito e
abatido (pobre) de espírito e
que treme diante de Sua
Palavra. O homem humilde de
espírito reconhece que é pecador e
por isso carece da glória de Deus
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Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um Hino)
Encerre com uma Oração
(interceda por sua família, igreja,
nação, pelo mundo)

*Tarde
17h30 – Inicie o Culto
Doméstico
(se você é o único cristão em sua casa
convide seus familiares. Caso não seja
possível, faça sua devocional mesmo
sozinho).

*9h – Transmissão Online
(ao vivo) com devocional
dirigida pelo Rev. Alan
Kleber

Comece com uma Oração
(invoque a presença abençoadora do
Senhor para sua casa)
Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um Hino)

TRANSMISSÃO
DISPONÍVEL NO
YOUTUBE

Leia o Evangelho de
Mateus, Cap. 5.1-12

1º Acesse
www.youtube.com/igrejadearacaju

Medite na Palavra
(siga o esboço abaixo)

2º Visualize na aba INÍCIO, na
cor vermelha, o quadrado
AO VIVO AGORA e clique.

I – Leia novamente a segunda
bem-aventurança no versículo
quatro.
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amar a Deus de tal maneira que
chorará diante da impiedade que os
homens praticam contra o Senhor
que está sendo desonrado (Jd 15).
O salmista expressa esse tipo de
tristeza que glorica a Deus quando
diz: “Torrentes de água nascem dos
meus olhos, porque os homens não
guardam a tua lei” (Sl 119.136).

II – De acordo com Mateus 5.4,
o que Jesus nos ensina quando
diz que felizes são os que
choram?
(1) Que os pobres de espírito
também choram por seus
próprios pecados. As pessoas
choram por muitas razões:
enfermidade, dor, luto, perda
material, orgulho ferido, raiva,
inveja, etc. Contudo, nosso Senhor
Jesus trata nessa bem-aventurança
de um tipo de choro bem diferente.
Ele fala do pranto daqueles que
reconhecem sua miséria espiritual
(bem-aventurados os humildes de
espírito) e sentem – ou brevemente
sentirão – fome e sede justiça (Mt
5.6).

II – A Bem-aventurança dos que
choram consiste em que?
(1) Eles serão consolados. O
choro piedoso do crente faz sua
alma olhar para Deus. Ele por sua
vez, consola e conforta aos que
buscam nele socorro. O Senhor é
quem perdoa, liberta, fortalece e
acalma (Sl 30.5; 50.15; Is 55.6, 7;
Mq 7.18-20; Mt 11.28-30).

(2) Que eles também choram
diante de todas as obras ímpias
contra Deus. O cristão aprende a

(2) O consolo divino remove a
própria aição do cristão.
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Passagens bíblicas como 2Cr 20.130; 32.9-23; Sl 116; Sl 38; At 12.5ss,
etc., provam que Deus sempre
consolará aqueles que choram por
seus pecados e pela miséria da
humanidade caída.

P.1. Qual é o seu único consolo
na vida e na morte?
R. Que não pertenço a mim mesmo,
mas pertenço de corpo e alma, tanto
na vida quanto na morte, ao meu el
Salvador Jesus Cristo. Ele pagou
completamente todos os meus
pecados com o Seu sangue precioso e
libertou-me de todo o domínio do
diabo. Ele também me guarda de tal
maneira que sem a vontade do meu
Pai celeste nem um o de cabelo pode
cair da minha cabeça; na verdade,
todas as coisas cooperam para a
minha salvação. Por isso, pelo Seu
Espírito Santo, Ele também me
assegura a vida eterna e faz-me
disposto e pronto de coração para
viver para Ele de agora em diante.

(3) Geralmente, o sofrimento
permanece por algum tempo,
mas um peso de glória supera a
dor. Encontramos em Romanos
8.28-39, essa consoladora
promessa do Senhor de uma forma
belíssima e gloriosa.
Conclusão
O Catecismo de Heidelberg
(1563), exprime de maneira muito
apropriada o ensinamento da
Segunda Bem-aventurança.
Procure ler e meditar em seu
precioso ensino, quando diz:

Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um Hino)
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Encerre com uma Oração
(interceda por sua família, igreja,
nação, pelo mundo)

* 1 8 h – Tr a n s m i s s ã o
Online (ao vivo) com
devocional dirigida pelo
Rev. Alan Kleber

TRANSMISSÃO
DISPONÍVEL NO
YOUTUBE

IGREJA
PRESBITERIANA
DE ARACAJU

1º Acesse
www.youtube.com/igrejadearacaju
2º Visualize na aba INÍCIO, na
cor vermelha, o quadrado
AO VIVO AGORA e clique.
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