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Amada Congregação,

privilégio apenas do pastor.
Agora, se tudo isso já era
bastante difícil para muitos
de nós todos os domingos
quando nos dirigíamos para
a igreja, imagine em uma
situação de isolamento
social!

Graça e Paz!
Chegamos ao 9º Domingo
sem o privilégio do culto
público. Em muitas partes
do mundo e principalmente
em nosso país, o novo Israel
de Deus está sendo provado
em meio à pandemia, a viver
com a realidade da privação
aos cultos solenes e a
comunhão dos santos. Esse
mesmo grande desao está
sendo imposto aos ministros
de Deus, pregadores de sua
santa Palavra.

Entretanto, a Bíblia ensina
que a congregação exerce
um importante papel
quando o evangelho é
anunciado pelo pregador. O
apóstolo Paulo escrevendo
aos tessalonicenses ensina
que a razão pela qual a
palavra de Deus estava
operando ecazmente nos
seus corações é porque eles
acolheram a mensagem do
Evangelho não como palavra
de homens, mas como
Palavra de Deus (1 Ts 2.13).
O escritor aos hebreus
conclamou aos seus
ouvintes a que se apegassem
rmemente às verdades que
eles ouviram, a m de que
jamais se desviassem do
Evangelho (Hb 2.1).

Quando o assunto é a
pregação da Palavra, a
maioria dos membros de
uma igreja local geralmente
acredita que a sua
participação na adoração
corporativa se limita apenas
ao momento da leitura em
conjunto da Bíblia, ou do
cântico congregacional de
salmos e hinos de louvor. Na
verdade, muitos crentes
pensam não haver nenhuma
participação ou
responsabilidade da
congregação no momento
da pregação, pois este é um

A Conssão de Fé de
Westminster ensina que “…
a sã pregação e o
consciencioso ouvir da
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Palavra, em obediência a
Deus, com entendimento, fé e
reverência” são partes
importantes do culto
religioso oferecido a Cristo
(Conssão de Fé de
We s t m i n s t e r, X X I . V ) .
Notemos que o ouvir
consciente da pregação da
Pa l a v r a d e D e u s c o m
entendimento, fé e
reverência, é uma parte
importante do culto solene,
pois é uma atitude de
obediência ao Senhor Jesus.
Logo, compreendemos que
na teologia reformada a
comunidade dos éis
também participa
ativamente no momento em
que o Evangelho é pregado
em nome de Deus.

6.17,18);
2) Que comparem com as
Escrituras aquilo que ouvem
(At 17.11);
3) Que recebam a verdade
com:
a) fé (Hb 4.12),
b) amor (2 Ts 2.10),
c) mansidão (Tg 1.21; Sl 25.9)
d) prontidão de espírito (At
17.11);
4) Que recebam a verdade
como a Palavra de Deus (1 Ts
2.13);
5) Que meditem nela e
conversem a seu respeito
uns com os outros (Hb 2.1;
Dt 6.6,7);
6) Que a escondam nos seus
corações e produzam os
devidos frutos em suas vidas
[Sl 119.11; Lc 8.15; Tg 1.25]
(Catecismo Maior, Resposta
160).

O Catecismo Maior de
We s t m i n s t e r o f e r e c e
algumas orientações sobre
como devemos nos portar
diante da palavra de Deus
quando pregada. Isso tudo é
muito importante para nós e
nossos lhos:
1) Que atendam a ela com:
a) Diligência (Sl 84.1,2,4),
b) Preparação (Lc 8.18, 1 Pe
2.1,2)
c) Oração (Sl 119.18; Ef

Lembre-se: Duas coisas
devem ser perseguidas pelo
operoso praticante da
Palavra de Deus: 1.
Entender a sua mensagem e
doutrinas; e, 2. Em
obediência a mensagem
pregada, prontamente
atender as exigências do
Reino de Cristo.
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O verdadeiro cristão não só
deve desejar ouvir a el
pregação das Escrituras,
mas atender diligentemente
a todas as suas exortações,
correções e ensinos. Mesmo
privados do culto público e
solene, permaneçamos
focados no propósito de
sempre ouvir e atender a
pregação que está sendo
transmitida através da
i n t e r n e t p e l o s
embaixadores do Rei.

Roteiro para o Culto
Doméstico
Dia do Senhor, 17.05.2020
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 2.1-12
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
Texto Básico: “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
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todos. 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).

de todos ali presentes. Ele
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
Acabamos de ler uma
passagem bíblica bastante
interessante. 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.

O único que pode nos
salvar
Quando lemos esta
passagem, entendemos por
que Jesus é o único que pode
nos salvar. 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

1) Só Jesus conhece o
coração de todos os
homens e sabe que o
pecado o enfermou (Is
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se: Jesus é o único que
conhece profundamente o
seu coração.

1.5).
2) Só Jesus sabe que o
coração do homem está
longe de Deus (Is 29.13).

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

3) Por isso, Jesus é o único
que pode puricar os
nossos corações, assim
como um dia puricou
aquele pobre e miserável
leproso em Israel (Lc.
5.12, 13).

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

Conclusão
1) Só Jesus conhece
v e r d a d e i r a
e
profundamente a sua
natureza, o seu coração.
De nada adiantará confessar
com a sua boca que você
acredita na sua vida e
história, se você não
experimentar tudo isso no
seu coração.
2) Arrependa-se dos seus
pecados. Confesse-os a
Deus. Creia em Cristo.
Faça isso ainda hoje
conando nele como seu
único e suciente Salvador,
pois somente Cristo, por
conhecer profundamente o
seu coração tem o poder
para transformá-lo, dandolhe uma nova vida. Lembre-

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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veio buscar e salvar o
perdido. Mas, quem são os
perdidos a quem o Senhor
se refere? Será que todos
nós estamos perdidos, ou
apenas alguns?

*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
Lucas,
Capítulo 19.1-10
Medite na Palavra
(siga o esboço abaixo)

1 – Todos os homens
estão perdidos: precisam
da glória de Deus
A Bíblia nos responde
armando que todos os
homens, sem nenhuma
distinção, de raça ou cor,
nacionalidade ou sexo, se
encontram num estado de
total perdição por causa do
pecado. O apóstolo Paulo
arma em Romanos 3.23:
“... pois todos pecaram e
carecem da glória de Deus”.

Tema: O Salvador dos
perdidos

Ora, e o que vem a ser o
pecado? O apóstolo João
nos responde em sua
primeira carta que

Texto básico: “Porque o
Filho do Homem veio buscar e
salvar o perdido” (Lc 19.10)

“... todo aquele que pratica o
pecado transgride a lei:
porque o pecado é a
transgressão da lei” (1Jo
3.4).

Introdução
O Senhor Jesus fez uma
armação bastante
interessante acerca da sua
missão aqui neste mundo
quando se encontrou com
Zaqueu, o publicano. Ele

2 – A herança dos nossos
primeiros pais: a morte
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em total perdição por causa
dos seus pecados e que
levam sobre si a santa e justa
ira de Deus como
consequência da sua
desobediência. O objetivo
maior da missão Jesus foi vir
ao mundo para salvar o seu
povo dos seus próprios
pecados (Mt 1.21).

O motivo que gerou esta
situação foi à desobediência
dos nossos primeiros pais,
Adão e Eva, quando
pecaram contra Deus no
momento que comeram do
fruto da árvore do
conhecimento do bem e do
mal. Isso se prova quando
lemos em Gênesis 2.16, 17.
Deus havia estabelecido um
pacto com Adão, no qual
exigia dele total e perfeita
obediência para a vida, e se
ele não cumprisse a lei
estabelecida por seu
Criador, receberia a morte
como castigo eterno.

Isso se mostra claramente
na vida de Zaqueu. Veja só:
1) Jesus chamou Zaqueu pelo
seu nome (19.5 cf. Jo 10.3);
2) Zaqueu atendeu ao seu
chamado e desceu com toda
pressa e alegria. As ovelhas de
Cristo ouvem a sua voz e o
seguem com toda a alegria
(19.6 cf. Jo 10.27);
3) Zaqueu professou a sua fé
perante Jesus e todos os
homens (19.8);
4) Jesus declarou que Zaqueu
era um genuíno lho de
Abraão. A graça de Deus se
estendeu a sua descendência
(19.9 cf. Gl 3.7).

A consequência foi
desastrosa, pois haveria um
salário caso Adão
desobedecesse a Deus: A
morte. Romanos 6.23 nos
diz
“que o salário do pecado é a
morte…”
3 – A missão de Jesus
Cristo: “… buscar e
salvar o perdido”
A ideia expressa em Lucas
19.10 é a de Cristo como
aquele que veio resgatar
aqueles que se encontram

Conclusão
Agora podemos entender o
porquê daquele encontro
de Jesus com Zaqueu. Ainda
q u e o s h o m e n s
murmurassem, armando
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Hino)
Encerre com uma Oração
(interceda por sua família,
igreja, nação, pelo mundo)

que Jesus tinha se
hospedado na casa de um
pecador, ele mesmo rebateu
as suas críticas dizendo “hoje
houve salvação nesta casa…
porque o Filho do Homem veio
buscar e salvar o perdido” (Lc
19.9, 10).
Podemos entender também
que mesmo sendo nós
pecadores indignos e
imerecedores da sua glória,
mesmo que o salário do
nosso pecado contra Deus
seja a morte, o nosso
misericordioso Deus nos
oferece uma nova chance: a
vida eterna em Cristo Jesus.

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

A Mensagem do Evangelho é
clara. Nós somos pecadores
e precisamos de salvação.
Somente por meio de Jesus,
o Salvador dos perdidos,
podemos alcançar o perdão
e a salvação. Somente por
meio de Jesus recebemos
pela fé o dom gratuito de
Deus, a Vida eterna em
Cristo Jesus.
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Creia nesta verdade e seja
salvo!
Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um
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