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Amada Congregação,

lar. Se este vai bem, a igreja irá bem e
consequentemente todo um país será
próspero e feliz. Douglas Kelly escreveu:

Chegamos ao terceiro domingo de
isolamento. Confesso a vocês minha
tristeza, pois hoje é o primeiro domingo
do mês, dia em que celebramos a Santa
Ceia do Senhor. É muito difícil para um
pastor não poder ver seus irmãos, as
ovelhas que Cristo lhe conou o
apascentamento. Rogo ao Senhor que
esse tempo seja breve, e tão logo possa
eu abraça-los afetuosamente.

“A religião familiar, que depende não pouco
do chefe da casa que conduz a família
diante de Deus em adoração diária, é uma
das mais poderosas estruturas que o Deus
el à Aliança deu para a expansão da
redenção ao longo das gerações, de forma
que multidões incontáveis sejam trazidas 'à
comunhão com e à adoração' do Deus vivo
diante da face de Jesus Cristo” (“Family
Worship: Biblical, Reformed, and Viable
for Today”, in Worship in the Presence of
God, ed. Frank J. Smith and David C.
Lachman [Greenville, S.C.: Greenville
Seminary Press, 1992], p. 110).

O fato é que todos sofremos, de uma
forma ou de outra, por conta da
pandemia. Sentimos falta uns dos outros,
de cantar os louvores de Sião juntos, de
ouvirmos a viva voz do Evangelho sendo
proclamada, a maravilhosa palavra da
vida. Devemos entender o tempo que
estamos passando, de sofrimento e
lamento, tendo por motivo de toda
alegria, o passarmos por várias
provações.

Convido todos homens de Deus,
pastores de suas famílias, a
perseverarem nesse propósito
devocional, aproveitando com sabedoria
esse período para aplicar o culto
doméstico com maior disciplina,
intensidade e fervor espiritual. Quero
encorajá-los a seguir o roteiro proposto
abaixo, e no momento comum dos

Pela graça de Deus, o Dia do Senhor é
também um dia para devoção familiar. A
transformação de uma nação começa no
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nossos cultos dominicais (9h e 18h)
conectemo-nos uns aos outros por meio
das transmissões que serão feitas e
compartilhadas pelo Canal da IPA no
Youtube.

Leia o Evangelho de
Mateus, Cap. 5.1-12

Nele, Senhor acima de tudo e de todos,

Tema: Você tem fome e Sede de
Justiça?
Texto Bíblico: Leia novamente a Quarta
Bem-aventurança no versículo seis.

Medite na Palavra
(siga o esboço)

Rev. Alan Kleber Rocha

Roteiro para o
Culto Doméstico

Introdução
O mundo não tem nada para nos
oferecer, ele só nos oferece pratos e
copos vazios. A tragédia do nosso tempo
é que o mundo está faminto e sedento
por sexo e riqueza, violência e excitação.
A tragédia da igreja é que muitos nela
estão buscando a mesma coisa - e suas
dietas os tornam tão vazios e patéticos
quanto o mundo. É por isso que nosso
texto enfatiza que "Bem-aventurados os
que têm fome e sede [como os
famintos por comida e os sedentos
por água] de justiça [vida justa],
porque serão fartos [completamente
satisfeitos]”.

Dia do Senhor, 05.04.2020 AD

*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).
Comece com uma Oração
(invoque a presença abençoadora do
Senhor para sua casa)
Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um Hino)
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minha mesa no meu reino; e vos
assentareis em tronos para julgar as doze
tribos de Israel" (Lucas 22: 29-30).

1. As Escrituras atestam com alegria
a satisfação que Cristo traz:
"aquele, porém, que beber da água que eu
lhe der nunca mais terá sede; pelo
contrário, a água que eu lhe der será nele
uma fonte a jorrar para a vida eterna" (João
4.14).

Precisamos praticar as palavras de Jesus:
"buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino
e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas" (Mateus 6.33).

"Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da
vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o
que crê em mim jamais terá sede" (João
6.35).

Precisamos acreditar nas palavras de
Isaías:
"Ah! Todos vós, os que tendes sede, vinde às
águas; e vós, os que não tendes dinheiro,
vinde, comprai e comei; sim, vinde e
comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e
leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que
não é pão, e o vosso suor, naquilo que não
satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o
que é bom e vos deleitareis com nos
manjares” (Isaías 55.1-2)

“Rendam graças ao SENHOR por sua
bondade e por suas maravilhas para com os
lhos dos homens! Pois dessedentou a alma
sequiosa e fartou de bens a alma faminta”
(Salmo 107.8-9).
2. A Satisfação que Cristo nos dá é
Eterna
A imagem de um banquete divino é
usada mais de uma vez por Jesus para
ilustrar a satisfação que seus discípulos
deveriam buscar no reino dos céus. Em
uma ocasião, Jesus lhes disse:
"Assim como meu Pai me conou um reino,
eu vo-lo cono, para que comais e bebais à

Conclusão: A resposta está na lógica
espiritual das bem-aventuranças.
· Devemos começar com a primeira
bem-aventurança, a verdadeira pobreza
de espírito, percebendo que não há nada
dentro de nós que nos recomende a
Deus. Devemos armar nossa falência
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espiritual.
· Em seguida, devemos olhar para a
segunda bem-aventurança,
verdadeiramente lamentando nossos
pecados e o pecado que nos rodeia.
· Então, devemos ascender à terceira
bem-aventurança, permitindo que nossa
falência espiritual e luto instilem em nós
um espírito verdadeiramente manso e
gentil.
· Finalmente, ao vivermos a lógica das
bem-aventuranças, seremos capazes de
desesperadamente ter fome e sede de
justiça.
· Existem poucas coisas mais
importantes que nosso apetite espiritual.
Nós somos o que comemos.
· Cristãos, precisamos ouvir as palavras
de Jesus novamente: "Se conheceras o
dom de Deus e quem é o que te pede:
dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te
daria água viva" (João 4:10).

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

TRANSMISSÃO
DISPONÍVEL NO
YOUTUBE

Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um Hino)

1º Acesse
www.youtube.com/igrejadearacaju

Encerre com uma Oração
(interceda por sua família, igreja, nação,

2º Visualize na aba INÍCIO, na
cor vermelha, o quadrado
AO VIVO AGORA e clique.
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por meio do seu Espírito, realiza no
coração de seus lhos. Elas estão,
portanto, estreitamente conectadas
com as bem-aventuranças anteriores:
Ÿ
Os plenamente saciados = serão
misericordiosos.
Ÿ
Os mansos, aqueles que
experimentaram a puricação de
suas almas = serão limpos de
coração.
Ÿ
Os humildes, aqueles que foram
salvos pelo Príncipe da Paz = serão
transformados em pacicadores.

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

I – De acordo com a Bíblia, o que é
misericórdia?
“Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia” (Mateus
5.7).

Leia o Evangelho de
Mateus, Cap. 5.1-12
Medite na Palavra
(siga o esboço abaixo)

Texto bíblico: Mateus 5.7.

- É amor demonstrado em favor de
quem vive em desgraça.
- É um espírito perdoador para com o
pecador.

Introdução
A 5ª, 6ª e 7ª Bem-aventuranças
descrevem os frutos da obra que Deus,

* Misericórdia abrange tanto um
sentimento de bondade, quanto um ato
de bondade.

Tema: Você é
misericordioso?
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Aplicação 01:
Ÿ
Jesus Cristo é o nosso maior
exemplo quando o assunto é
misericórdia (Hb 2.17).
Ÿ
Ele nos ensinou isto por meio de
uma parábola (leia Lc 10-25-36).

Aplicação 02:
Ÿ
A Bíblia exorta o cristão repetidas
vezes a demonstrar misericórdia,
movido por gratidão. Esta é a
motivação correta. Se você deseja
experimentar a misericórdia de
Deus, precisa praticar o “assim
como nós perdoamos aos nossos
devedores” (Mt. 6.12).
Ÿ
A misericórdia deve ser exercida
em favor daqueles que pertencem à
“família da fé” (Gl 6.10), mas, não
deve se limitar a estes. Ela deve ser
exercida em favor de todos os
homens, não excluindo até mesmo
os nossos inimigos (Mt 5.44-48).
Ÿ
Se fossemos mais zelosos em
colocar em prática a 5ª Bemaventurança com dedicação e
consistência, nossa pregação do
Evangelho seria muito mais ecaz!

II – O mundo é misericordioso?
Seríamos ignorantes se negássemos que
a graça comum do nosso Deus se
manifesta entre os homens através de
atos de compaixão e bondade. Contudo,
a misericórdia ensinada nessa bemaventurança nasce “da experiência
pessoal com a misericórdia de Deus”
(Lenski).
Nos tempos bíblicos, os romanos
falavam de quatro virtudes cardeais:
Sabedoria, Justiça, Temperança e
Coragem. Entretanto, a misericórdia
não estava entre elas! Provérbios 12.10
nos diz: “mas o coração dos perversos é
cruel”. Os incrédulos nunca serão
misericordiosos segundo motivações
corretas, uma vez que a glória de Deus
nunca estará entre seus objetivos.

III – Qual o resultado nal de ser
misericordioso?
Ÿ
Aqueles que são misericordiosos
receberão do Senhor misericórdia
como recompensa. Esta é uma
semente preciosa que, uma vez
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plantada em nossos corações se
torna uma bênção confortadora.
Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um Hino)
Encerre com uma Oração
(interceda por sua família, igreja, nação,
pelo mundo)
*18h – Transmissão Online (ao vivo)
com devocional dirigida pelo Rev.
Alan Kleber
IGREJA
PRESBITERIANA
DE ARACAJU

TRANSMISSÃO
DISPONÍVEL NO
YOUTUBE
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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