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Amada Congregação,
Graça e Paz!

(1) A Ceia do Senhor
proclama a morte de
Cristo. Ela representa
visivelmente a morte de
Cristo em favor do seu povo
escolhido. Esta é uma
verdade central deste
sacramento. Por meio da
Santa Ceia, a igreja
testemunha ao mundo a sua
comunhão com o Cordeiro
de Deus. Aqueles que não
creram na expiação
substitutiva de Jesus Cristo,
não podem sob hipótese
alguma participar da Mesa
do Senhor. Comer e beber
sem discernir o corpo de
Cristo é ingerir juízo para si.
Se alguém não crê que
Cristo morreu pelos seus
pecados, não tem o direito a
assentar-se na Mesa do
Senhor, pois rejeita a sua
verdade fundamental. "Por
isso, aquele que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor,
indignamente, será réu do
corpo e do sangue do Senhor.
Examine- se, pois, o homem a
si mesmo, e, assim, coma do
pão, e beba do cálice; pois
quem come e bebe sem
discernir o corpo, come e bebe
juízo para si” (1Co 11.2729).

Chegamos ao 7º Domingo
sem o privilégio do culto
público e ao 2º mês sem a
Santa Ceia do Senhor.
Enquanto reetia sobre o
que escrever para a família
do Pacto, não consegui
conter as lágrimas de
saudade das nossas felizes e
gloriosas celebrações com
vinho e pão. Conquanto
nosso Deus não nos tenha
permitido passar fome em
nossas casas, Ele nos tem
privado de Sua Mesa, do
banquete espiritual de
Cristo – verdadeira comida
e bebida.
Decerto, o nosso Deus está
tratando o nosso coração,
nos conduzindo a um
profundo quebrantamento
e reexão acerca do
verdadeiro e real sentido da
nossa Comunnio Christi
(Comunhão com Cristo).
Gostaria de compartilhar
aos irmãos 3 razões por que
a Santa Ceia do nosso
Senhor Jesus Cristo é tão
importante:
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observássemos esse
memorial da grande Obra da
Redenção “até que Ele
venha”, apontava para o
último dia, o dia do Juízo
Final. A Santa Ceia
testemunha ao mundo que o
nosso Salvador não está
morto, mas vive
gloriosamente a destra do
Pai e haverá de retornar um
dia sobre as nuvens com
poder e glória. “Alegremonos, exultemos e demos-lhe a
glória, porque são chegadas as
bodas do Cordeiro, cuja
esposa a si mesma já se
ataviou, pois lhe foi dado
vestir-se de linho níssimo,
resplandecente e puro.
Porque o linho níssimo são os
atos de justiça dos santos.
Então, me falou o anjo:
Escreve: Bem-aventurados
aqueles que são chamados à
ceia das bodas do Cordeiro. E
acrescentou: São estas as
verdadeiras palavras de Deus”
(Ap 19.7-9).

(2) A Ceia do Senhor tem
como propósito edicar
espiritualmente o povo
pactual. O Catecismo
Maior de Westminster
ensina que aqueles que
participam corretamente da
Ceia do Senhor (1)
Conrmam a sua relação com
Cristo, o Salvador deles; (2)
São renovados e fortalecidos
pela decisão de viver uma vida
de gratidão e de obediência a
Deus; e (3) Testicam e
renovam o seu amor e
comunhão por seus irmãos na
fé (Perg. 168). Quando
usamos corretamente a
C e i a d o S e n h o r,
fortalecemos e edicamos a
nossa relação com nosso
Deus, nosso Salvador e
nossos irmãos na fé.
(3) Por último, a Ceia do
Senhor aponta para o
retorno do Rei. “Porque
todas as vezes que comerdes
este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor,
até que ele venha” (1Co
11.26). Todas as vezes que a
igreja de Cristo celebra esse
sacramento anuncia a sua
segunda vinda. Quando
Jesus nos ensinou que

Queridos irmãos, roguemos
a Deus por dias melhores,
pois certamente eles
chegarão. Oremos assim
como o salmista: “Quão
amáveis são os teus
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tabernáculos, SENHOR dos
Exércitos! A minha alma
suspira e desfalece pelos
átrios do SENHOR; o meu
coração e a minha carne
exultam pelo Deus vivo! O
pardal encontrou casa, e a
andorinha, ninho para si, onde
acolha os seus lhotes; eu, os
teus altares, SENHOR dos
Exércitos, Rei meu e Deus
meu! Bem-aventurados os
que habitam em tua casa;
louvam-te perpetuamente”
(Sl 84.1-4).

Roteiro para o
Culto Doméstico
Dia do Senhor,
03.05.2020 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)
Leia o Evangelho de João,
Capítulo 2
Medite na Palavra
(siga o esboço abaixo)

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

Tema: Ele conhece o seu
Coração
“Estando ele em Jerusalém,
durante a Festa da Páscoa,
muitos, vendo os sinais que
ele fazia, creram no seu
nome; mas o próprio Jesus
não se conava a eles,
porque os conhecia a todos.
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E não precisava de que
alguém lhe desse
testemunho a respeito do
homem, porque ele mesmo
sabia o que era a natureza
humana”
João 2.23-25

mesmo sabia o que era a
natureza humana.
Os seus interesses por Jesus
não eram sinceros.
Certamente alguma coisa
não estava bem, por isso
Jesus não se enganou com
tanta empolgação. Ele sabia
que os mesmos que o
louvavam com seus lábios,
mais adiante iriam desejar a
sua crucicação, por
acharem absurda e ridícula a
sua mensagem e missão.

Introdução
Essa passagem bíblica fala de
um encontro de Jesus com
aqueles que começaram a
presenciar o início do seu
ministério terreno na
Palestina. A Bíblia nos ensina
que a m de manifestar a sua
glória e testemunhar que ele
era o verdadeiro Filho de
Deus, Jesus realizou muitos
sinais diante dos homens. O
primeiro deles foi a
transformação da água em
vinho nas bodas de Caná da
Galiléia.

3 Razões por que apenas
Jesus pode salvar o
homem de seu próprio
coração
Quando lemos esta
passagem, entendemos por
que Jesus é o único que pode
nos salvar de nós mesmos. E
a razão é muito clara. Só ele
conhece com profundidade
a natureza humana. A m de
conceder aos homens a
salvação, ele mesmo se fez
maldição em nosso lugar,
sendo morto e derramando
o seu sangue por nós.

No texto que lemos vimos
que Jesus começou a operar
tantos sinais que muitos
estavam prontos a aceitá-lo
como o Messias prometido.
Porém, o Mestre não se
deixava enganar. Por quê? O
texto nos responde que
Jesus não conava neles
porque conhecia a natureza
de todos ali presentes. Ele

1) Só Jesus conhece o
coração de todos os
homens e sabe que o
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nada adiantará confessar o
seu nome com a boca, dizer
que você acredita na sua vida
e história, se você não
experimentar tudo isso em
seu coração. Honre a Cristo
com os lábios mas também
de todo o seu coração.
Louve e exalte ao seu
Senhor e Salvador mesmo
em tempos difíceis como os
que estamos vivendo hoje.

pecado o enfermou (leia e
compare Isaías 1.5 com
Mateus 9.10-13).
2) Só Jesus sabe que o
coração do homem está
longe de Deus (Leia e
compare Isaías 29.13 com
Mateus 15.1-20).
3) Portanto, Jesus é o único
que pode puricar os
nossos corações, assim
como um dia puricou
aquele pobre e miserável
leproso em Israel (Compare
Isaías 1.16 com Lucas 5.12,
13 e Tiago 4.8).

Uma palavra para aquele
que ainda tem seu coração
d i s t a n t e d o C r i a d o r.
Arrependa-se dos seus
pecados. Confesse-os a
Deus. Receba a Cristo ainda
hoje como seu único e
suciente Salvador, pois
somente Ele, por conhecer
profundamente o seu
coração tem o poder para
transformá-lo, dando-lhe
uma nova vida. Jesus Cristo
é o único que conhece
profundamente o seu
coração.

Conclusão
“Enganoso é o coração, mais
do que todas as coisas, e
desesperadamente corrupto;
quem o conhecerá? Eu, o
SENHOR, esquadrinho o
coração, eu provo os
pensamentos; e isto para dar
a cada um segundo o seu
proceder, segundo o fruto das
suas ações”
Jeremias 17.9-10

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

Cristão: Somente Jesus
conhece verdadeira e
profundamente a natureza
do coração humano. De
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*9h – Transmissão Online
(ao vivo) com devocional
dirigida pelo Rev. Alan
Kleber

*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 o Evangelho de João,
Capítulo 5
Medite na Palavra
(siga o esboço abaixo)

TRANSMISSÃO
DISPONÍVEL NO
YOUTUBE
1º Acesse
www.youtube.com/igrejadearacaju

Tema: A PALAVRA DA
VIDA

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

“Em verdade, em verdade
vos digo: quem ouve a minha
palavra e crê naquele que
me enviou tem a vida eterna,
não entra em juízo, mas
passou da morte para a vida”
João 5.24
Introdução
Embora a nossa geração seja
bastante desenvolvida e
moderna nas diversas áreas
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Mas, para que isso seja
possível é necessário que se
ouça o Evangelho e se creia
no nome do Senhor. A
pregação do Evangelho é o
meio por excelência no qual
Jesus Cristo anuncia a Sua
palavra a m de que todos
creiam em Deus Pai e
recebam dele a vida eterna.

de atuação de uma
sociedade civilizada, os
questionamentos quanto à
vida futura da existência
humana permanecem os
mesmos de há dois mil anos
atrás. O homem criado a
imagem e semelhança de
Deus, vive ainda hoje uma
ansiosa busca por descobrir
como alcançar a salvação e a
vida eterna. Muitos ainda
hoje se perguntam: “Para
onde eu irei quando os meus
dias na terra chegarem ao m?
O que devo fazer para ser
salvo dos meus próprios
pecados?”.

2) Quem crê em Jesus não
entra em juízo
Em seguida, o Senhor Jesus
arma que aqueles que
escutam a Sua palavra e
abrem o seu coração
recebendo-o pela fé
escaparão do juízo vindouro
– Não entra em juízo. A
Bíblia arma:
“… quem crê no Filho tem a
vida eterna; o que, todavia,
se mantém rebelde contra o
Filho não verá a vida, mas
sobre ele permanece a ira de
Deus”
João 3.36

1) Quem crê em Jesus
tem a vida eterna
Jesus Cristo nos ensina que a
salvação é oferecida ao
homem pela fé somente.
Quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna. A Bíblia
diz que
“Se, com a tua boca,
confessares Jesus como
Senhor e, em teu coração,
creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo”
Romanos 10.9

A Escritura é clara quando
arma que os homens jamais
conseguirão se salvar da ira
de Deus, se persistirem em
conquistar a vida eterna por
suas próprias forças, isto é,
pelas suas boas-obras.
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conou naquele que um dia
o enviou para morrer pelos
seus pecados. Nunca se
esqueça de que nem mesmo
a morte poderá separá-lo do
grande amor de Deus que
está em Cristo Jesus (Rm
8.31-39)

3) Quem crê em Jesus
passou da morte para a
vida
Por m, o nosso Salvador
ainda nos diz que todo
aquele que aceitar a sua
palavra e com fé conar em
Deus de todo o seu coração
não permanecerá
eternamente no estado de
morte espiritual, mas
experimentará a
ressurreição da vida (Jo
5.29) – Mas passou da
morte para vida.

Por m, uma palavra aos
não-cristãos: Agora você já
sabe o que deve fazer para
ser salvo e ter os seus
pecados perdoados. Receba
a Jesus Cristo pela fé e tenha
a vida eterna, não entre em
juízo, mas passe ainda hoje
da morte para a vida.

Disse Jesus:
“Em verdade em verdade
vos digo que vem a hora e
já chegou, em que os
mortos ouvirão a voz do
Filho de Deus; e os que a
ouvirem viverão”
João 5.25

Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um
Hino)
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

Conclusão
Cristão: Você acabou de ler
o que diz a Palavra de Cristo.
Louve ao Senhor, pois Jesus
é o fundamento e a
segurança da sua salvação.
Você pode ter certeza que
está salvo da condenação
eterna porque um dia
atendeu a sua palavra e

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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