IGREJA
PRESBITERIANA
DE ARACAJU

ROTEIRO PARA O
CULTO DOMÉSTICO
Em Tempos de
Isolamento Social
Rev. Alan Kleber
Dia do Senhor, 26.04.2020 AD

ipa@iparacaju.org | iparacaju.org | @igrejadearacaju

“Ora, o mundo passa, bem
como a sua concupiscência;
aquele, porém, que faz a
vontade de Deus
eternamente” (1 João 2:17).

O que isto signica então?
Signica que o mundo (a
humanidade decaída e seus
valores corrompidos) está
debaixo do juízo de Deus, e
que a cada minuto se
aproxima de sua destruição
nal. Isto é um consolo para
o ccristão, pois o
conscientiza que a
concupiscência deste
mundo um dia chegará ao
m.

Amada Congregação,
Graça e Paz!
Chegamos ao 6º Domingo
sem o privilégio do culto
público, a santa convocação.
A passagem bíblica em 1Jo
2.17 nos ensina que o crente
verdadeiro, não deve amar o
mundo, se deseja viver em
comunhão com Deus.

Por outro lado, o adverte a
não colocar seu coração
nestas coisas que estão
debaixo da ira de Deus e que
serão por Ele julgadas e
destruídas no dia do
julgamento nal. Sim, o
mundo passa, com tudo
aquilo que as pessoas
cobiçam.

Por que o cristão não
deve amar o mundo?
(1) Em primeiro lugar,
porque o mundo passa,
bem como a sua
concupiscência (2.17).

(2) Em segundo lugar,
porque aquele que faz a
vontade de Deus
permanece eternamente
(2.17b).

O Apóstolo João nos ensina
que o mundo é transitório,
ou seja, passageiro. A
transitoriedade do mundo é
contrastada com a
eternidade de Deus e dos
que fazem a sua vontade,
que permanecem rmes em
meio ao curso passageiro
deste mundo.

Em seus escritos, João
menciona várias coisas que
são prometidas aos que
desejam fazer a vontade de
Deus e não a sua própria
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vontade: Conhecimento
da verdade (Jo 7.17) e
Resposta às orações (Jo
9.31) são duas delas. Aqui
em sua carta, ele menciona a
permanência para sempre
(2.17). “Permanecer para
sempre” é uma das
prerrogativas de Jesus (ver
Jo 8.35; 12.34) que Deus
concede aos que fazem a sua
vontade (1Jo 2.17).

Vamos renovar ainda mais a
nossa mente pelo
conhecimento da Palavra. O
que “há no mundo” é
oposto à natureza de Deus.
Em vez de amar o mundo, o
jovem crente deve
“transformar-se pela
renovação da sua mente” (Rm
12.2). Amar o mundo é
tornar-se inimigo de Deus
(Tiago 4.4).

Por que esta palavra é tão
importante para o
cristão?
Porque todos nós
precisamos escolher entre
dois estilos de vida e suas
consequências: uma vida de
amor ao mundo que já se
caminha rapidamente para o
juízo nal de Deus; ou, uma
vida de obediência à
vontade de Deus, com a
consequente vida eterna.

Que o Senhor nos veja e nos
guarde, quando estivermos
separados uns dos outros!
Rev. Alan Kleber Rocha

O que devemos escolher?
O reino de Cristo ou
mundo?
Justamente por isso que não
podemos car de fora e
fortalecer ainda mais a nossa
fé no Senhor. Fiquemos com
a obediência e a vida.
Fujamos do mundanismo!
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Roteiro para o
Culto Doméstico
Dia do Senhor, 26.04.2020
AD

Introdução
1.Chegamos a última bemaventurança. Os versículos
11 e 12 são uma espécie de
elaboração e/ou uma
aplicação de sua verdade e
mensagem aos discípulos
em particular.
2.O crente é perseguido por
ser um determinado tipo de
pessoa, e porque se
comporta dessa maneira.
3.Essa bem-aventurança
segue-se imediatamente à
alusão aos pacicadores (v.
9). De fato, quando o crente
se mostra um pacicador,
esse é o resultado que ele
colhe: ser perseguido “por
causa da justiça”.
4.Finalmente, uma questão
introdutória que deve nos
interessar é que a promessa
vinculada a essa bemaventurança é a mesma
ligada à primeira das bemaventuranças, “porque dele é
o reino dos céus”.

*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)
Leia o Evangelho de
Mateus,
Capítulo 5.1-12
Medite na Palavra
(siga o esboço abaixo)
Tema: Bem-aventurados
os Perseguidos

Análise: o que a última
bem-aventurança NÃO
ensina?

“Bem-aventurados os
perseguidos por causa da
justiça, porque deles é o reino
dos céus” (Mateus 5.10).

Comecemos inicialmente
considerando o que não
ensina este versículo
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partindo por alguns pontos
negativos:
1. Não lemos aqui: “Bemaventurados os perseguidos
por causa de atitudes dignas
de objeção”, ou “Bemaventurados os que estão
encontrando diculdades na
vida cristã, por serem
indivíduos difíceis”, e nem
tampouco “Bem-aventurados
os que estão sendo
perseguidos como crentes,
por lhes faltar sabedoria, por
serem insensatos ou tolos na
s u a m a n e i r a d e
testemunhar”.
· Precisamos distinguir entre
ser ofensivo em sentido
natural, por conta de nosso
temperamento e formação
particulares, e ser ofensivo
por sermos justos, ou
praticarmos a justiça.

3. Terceiro e último ponto
negativo. Essa bemaventurança nem ao menos
diz: “bem-aventurados os
perseguidos por defenderem
alguma causa”.
· Precisamos ter o cuidado
em não confundirmos a
perseguição “por causa da
justiça” com o ser
perseguido devido à defesa
de alguma causa, quer seja
religiosa ou política.
Então, o que está
envolvido nesta bemaventurança?
1. Ser justo, praticar a
justiça, na realidade signica
assemelhar-se ao Senhor
Jesus Cristo. Portanto, bemaventurados são os
perseguidos por se
parecerem com Ele.
· Aqueles que se
assemelham ao Senhor Jesus
sempre serão perseguidos
(Jo 15.18-20 e 2Tm 3.12)

2. Outro ponto negativo.
Não lemos aqui: “Bemaventurados os perseguidos
por serem excessivamente
zelosos”.
· Nosso fanatismo poderia
nos levar a sermos
perseguidos; mas o
fanatismo jamais é
recomendado pela Sagrada
Escritura (1Pe 4.15).

Exemplos na Bíblia:
1. No Antigo Testamento
destacamos o exemplo de
Daniel.
2. No Novo Testamento
destacamos o exemplo dos
apóstolos e do Senhor Jesus
5

do Senhor Jesus Cristo.
· Precisamos ter o cuidado
para que nossas ideias a
respeito de Cristo não sejam
tais que o homem natural
facilmente possa admirar e
aplaudir.
2. Sonda-nos os
pensamentos a respeito do
que seja uma pessoa crente.
· Um crente é alguém
parecido com o Senhor
Jesus, sendo essa mesma
razão pela qual Ele disse em
Lucas 6.26: “Ai de vós, quando
todos vos louvarem! Porque
assim procederam seus pais
com os falsos profetas”.
· Essa armação nos leva a
uma terceira e quarta
considerações.
3. O homem natural, nãoregenerado, é inimigo de
Deus (Rm 8.7).
4. Antes que qualquer
pessoa se torne um crente
autêntico, ele precisa nascer
de novo. Essa é uma
necessidade absoluta.

Cristo, paradigma para todo
o cristão.
3. Na História da Igreja
Cristã: Policarpo de
Esmirna, John Huss, William
Tydale, os reformadores
como Lutero, Calvino e John
Knox, os pactuantes
escoceses, os primeiros
missionários que chegaram
ao nosso país, etc...
Por quem os justos são
perseguidos?
1. Pelo mundo incrédulo.
2. Pela Igreja
· O cristianismo formal
geralmente é o pior
adversário da pura fé cristã.
Po r q u a l m o t i v o o s
crentes são perseguidos?
1. Porque são pessoas
diferentes.
2. Porque procuram em
suas vidas viver a
semelhança de Cristo.
3. Porque amam a Lei do
Senhor e procuram praticála diariamente.

Conclusão
· Já sabemos o que signica,
em nossa própria
experiência, ser perseguido
por causa da justiça?
· “Sede, pois, imitadores de

Aplicação
1. Essa bem-aventurança
nos ensina que devemos
construir uma ideia bíblica
acerca da verdadeira pessoa
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Deus, como lhos amados; e
a n d a i e m a m o r, c o m o
também Cristo nos amou e se
entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a
Deus, em aroma suave” (Ef
5.1-2).
Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um
Hino)
Encerre com uma Oração
(interceda por sua família,
igreja, nação, pelo mundo)
TRANSMISSÃO
DISPONÍVEL NO
YOUTUBE

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

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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“Ó Senhor, nosso Deus, Tu
que és altíssimo e excelso,
que habitas a eternidade,
sabemos que disseste que
habitas com aquele que é
contrito e abatido de
espírito, que tu vivicas o
coração dos contritos.”

*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)
Leia a Carta de Paulo aos
Efésios,
Capítulo 1.15-23
Medite na Palavra
(siga o esboço abaixo)

(Richard Alleine)

Introdução
Essas duas citações nos
levam a reetir sobre o que
diz a Palavra de Deus sobre a
Oração que Jesus nos
ensinou. Quando lemos
“Santicado seja o Teu
Nome”, de que maneira
devemos nos preparar para
que nossa oração comece
primeiramente gloricando
a Deus? Será que podemos
encontrar na Bíblia
diretrizes que nos auxiliem
sobre como santicar o
nome de nosso Pai Celestial
enquanto oramos?

Tema: Como Gloricar a
Deus através da Oração?
“Quando você estiver pronto
para orar, evoque em sua alma
a fé mais sincera naquelas
coisas não vistas às quais suas
orações se referem; e ore
como se a estivesse vendo o
tempo todo - Deus em sua
glória, o céu, o inferno e Jesus
Cristo seu Mediador nos
céus.”

Gloricando a Deus por
meio da Oração
A resposta é sim. Nós temos
muitos princípios nas
Escrituras prontos a nos
ajudar. Baseado na Carta aos
Efésios, Leonard Van Horn,
criou um simples, porém útil

(Richard Baxter, O Diretório
Cristão, 1673)
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pergunta 101).

esboço sobre: “Como
Gloricar a Deus através da
Oração?”, que usaremos
agora como exemplo:
1. Comece a sua oração
pedindo a Deus que lhe
conceda um espírito de
sabedoria e de revelação no
conhecimento dele (Ef 1.17);
2. Continue orando e peça ao
Senhor que sejam iluminados
os olhos do seu coração (Ef
1.18);
3. Prossiga e rogue ao Pai
Celestial que lhe faça saber
qual a esperança do seu
chamamento;
4. Suplique a Deus que o
ajude na busca por entender e
abranger a suprema grandeza
do seu poder (Ef 1.18).
5. Finalmente, ore a m de
que toda a plenitude de Deus
preencha a sua alma, mente e
coração.

2. Aprendemos, portanto,
que a partir do modelo de
oração que Jesus nos
ensinou podemos extrair
das Escrituras Sagradas
maravilhosos princípios que
nos nortearão quando o
assunto for a glória de Deus
na oração do cristão.
3. Precisamos gloricar ao
Senhor de todos os modos
neste mundo, para que os
homens o vejam em nós. A
Bíblia diz: “Ao SENHOR dos
Exércitos, a Ele santicai; seja
Ele o vosso temor, e seja Ele o
vosso espanto” (Is 8.13).
Que Deus santique
(glorique) a si mesmo neste
mundo! Que Deus,
operando através de nós,
nos capacite a gloricar seu
nome no mundo!

Conclusão
1. Ao orarmos “Santicado
seja o teu nome”, pedimos ao
Senhor que “... nos habilite, a
nós e aos nossos irmãos, a
gloricá-lo em tudo aquilo em
que se dá a conhecer; e que
disponha tudo para a sua
glória” (Breve Catecismo de
Westminster, Resposta à

Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um
Hino)
Encerre com uma Oração
(interceda por sua família,
igreja, nação, pelo mundo)
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* 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
1º Acesse
www.youtube.com/igrejadearacaju

IGREJA
PRESBITERIANA
DE ARACAJU

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