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“O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no
campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E,
transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e
compra aquele campo” (Mateus 13.44).
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Amada Congregação,

muitos enterravam seus
tesouros. Porém encontrálos seria algo provavelmente
difícil. Sem mapas ou
direcionamentos tal feito
poderia acontecer uma vez
em mil.

Graça e Paz!
Chegamos ao 10º Domingo
sem o privilégio do culto
público. Diante da
perplexidade que o mundo
está vivendo por conta do
novo coronavírus, os
cristãos estão sendo
desaados a reetir sobre
um tema importantíssimo
tratado por Cristo nos
Evangelhos – o Reino de
Deus. À medida que muitas
das nossas prioridades tem
sido sacudidas, enquanto
ouvimos os pregadores
declararem as palavras do
Rei “busquem primeiramente
o meu reino e a minha
justiça”, as palavras de Jesus
acalmam o nosso coração.

Jesus deu uma importância
tão grande ao Reino de Deus
que descreveu seu grande
valor através de uma
dramática parábola onde um
homem vende tudo o que
tem para comprar um
campo porque nele achou
um tesouro valiosíssimo.
Com isso aprendemos:
O valor do tesouro
encontrado vale todo o
sacrifício. O Reino vale
todo o sacrifício. Quando
aquele homem comprou o
campo investindo tudo o
que tinha, ele adquiriu algo
muito mais valioso que o
preço pago. Cristo nos
ensina sobre o preço do
discipulado dizendo: “Quem
acha a sua vida perdê-la-á;
quem, todavia, perde a vida
por minha causa achá-la-á”
(Mt 10.39).

Logo, como devemos
enxergar o Reino de Deus?
De acordo com Mateus
13.44, Jesus Cristo ensinou
que o Reino de Deus não é
apenas semelhante a um
tesouro qualquer, mas a um
tesouro escondido em um
campo. Em uma terra tantas
vezes invadida, dominada e
saqueada como a Palestina,

O reino dos céus é
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innitamente maior e
mais digno que o custo de
tudo o mais a m de
garanti-lo. Portanto, “Não
acumuleis para vós outros
tesouros sobre a terra, onde a
traça e a ferrugem corroem e
onde ladrões escavam e
roubam; mas ajuntai para vós
outros tesouros no céu, onde
traça nem ferrugem corrói, e
onde ladrões não escavam,
nem roubam; porque, onde
está o teu tesouro, aí estará
também o teu coração” (Mt
6.19-21).

Roteiro para o
Culto Doméstico
Dia do Senhor, 24.05.2020
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 a Carta de Paulo
aos Romanos,
Capítulo 6.1-14
Medite na Palavra
(siga o esboço abaixo)

Queira o nosso Senhor e Rei
moldar os nossos corações
durante essa pandemia, a
m de que estabeleçamos
de uma vez por todas o seu
maravilhoso Reino de amor
em primeiro lugar em todas
as áreas de nossa vida.
Que Ele nos veja e nos
guarde, quando estivermos
separados uns dos outros!

Tema: A Santidade de
Deus
I – O que é Santidade?

Rev. Alan Kleber Rocha

- Santidade signica “tornar
santo”.
- Tanto no Antigo como no
Novo Testamento, a palavra
“santo" signica: separado,
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consagrado e recriado para
Deus.
- Uma palavra simples, mas
profunda que aparece 900
vezes na Bíblia.
- Na Bíblia ouvimos falar
sobre santidade
primeiramente quando
aprendemos sobre Deus: “O
SENHOR nosso Deus é
santo”(Salmo 99.9).
- Deus é santidade.
Santidade é a sua própria
natureza, o fundamento
próprio de seu Ser.
Deus é intensamente santo.
Leia Isaías 6.3: “E clamavam
uns para os outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o
SENHOR dos Exércitos; toda
a terra está cheia da sua
glória”. O plural majestático
da palavra “santo” na visão
do profeta Isaías nos revela o
quanto Deus é intenso em
sua santidade.
- “Santidade é o brilho de
todas as Suas perfeições”,
diziam os puritanos sobre
Deus.

toda a sua criação.
- Nada pode ser comparado
a ELE: “A quem pois, fareis
semelhante a Deus, ou com
que o comparareis” (Isaías
40.18).
- “O SENHOR é Deus;
nenhum outra há senão Ele”
(Deuteronômio 4.35, 39).
(2) Deus está separado
de tudo que é impuro ou
mal.
- Deus é a perfeição moral.
Sua santidade é total
perfeição e pureza: “Mas o
SENHOR dos Exércitos é
exaltado em juízo; e Deus, o
Santo, é santicado em
justiça” (Isaías 5.16).
- Seus olhos são tão puros
que não podem contemplar
o mal: “Tu és tão puro de
olhos, que não podes ver o mal
e a opressão não podes
contemplar; por que, pois,
toleras os que procedem
perdamente e te calas
quando o perverso devora
aquele que é mais justo do
que ele” (Habacuque 1.13).

II – O que a palavra
santidade nos ensina
sobre Deus?

(3) Sendo Deus puro e
santo, por natureza Ele é
totalmente separado do
pecado.

(1) Deus está acima de
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- Sem um sacrifício santo Ele
se torna inacessível aos
pecadores: “Porque a vida da
carne está no sangue. Eu vo-lo
tenho dado sobre o altar, para
fazer expiação pela vossa
alma, porquanto é o sangue
que fará expiação em virtude
da vida” (Levítico 17.11).
- Não pode haver remissão
de pecados sem o
derramamento de sangue:
“Com efeito, quase todas as
coisas, segundo a lei, se
puricam com sangue; e,
sem derramamento de
s a n g u e , n ã o h á
remissão”(Hebreus 9.22).
- Através do Messias
prometido o único e
perfeito Deus de Israel pode
habitar no meio de seu povo
escolhido: “Eu sou Deus e
não homem, o Santo no meio
de ti” (Oséias 11.9).

- Leia o Catecismo de
Heidelberg, Pergunta 60.
Pergunta: Como é que
você é justo diante de Deus?
Resposta: Somente pela
verdadeira fé em Jesus
Cristo.1 Embora a minha
consciência me acuse de
haver pecado gravemente
contra os mandamentos de
Deus, sem jamais haver
obedecido a todos eles,2 e
de ainda ser inclinado a todo
o mal,3 Deus, no entanto,
sem que houvesse em mim
nenhum mérito próprio, 4
somente pela Sua graça,5
imputa-me a perfeita
satisfação, justiça e
santidade de Cristo.6 Se tãosomente aceitar esse dom
crendo elmente com o
coração,7 Ele me concede
isso como se eu jamais
tivesse tido ou cometido
nenhum pecado, e como se
eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que
Cristo cumpriu por mim.8

Aplicação
- O Deus santo, portanto,
habita em nosso meio
através de Jesus Cristo, o
perfeito sacrifício, porque
Deus em sua santidade vê
somente um Cristo perfeito
quando Ele olha para o seu
povo.

1

Rm 3.21-28; Gl 2.16; Ef 2.8,
9; Fp 3.8-11. 2Rm 3.9, 10.
3
Rm 7.23. 4Dt 9.6; Ez 36.22;
Tt 3.4, 5. 5Rm 3.24; Ef 2.8.
6
Rm 4.3-5; 2Co 5.17-19; 1Jo
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2.1, 2. 7Jo 3.18; At 16.30, 31;
Rm 3.22. 8Rm 4.24, 25; 2Co
5.21.

*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 Segunda Carta de
Paulo à Timóteo,
Capítulo 3
Medite na Palavra
(siga o esboço abaixo)

Adaptado pelo Pr. Alan Kleber
do Estudo “Santidade” por Dr.
Joel Beeke
(www.monergismo.net.br)
Cante louvores
(pode ser um Salmo ou um
Hino)
Encerre com uma
Oração
(interceda por sua família,
igreja, nação, pelo mundo)
*9h – Transmissão
Online (ao vivo) com
devocional dirigida pelo
Rev. Alan Kleber

Tema: A Importância da
Palavra de Deus
Texto básico: “Toda a
Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a
m de que o homem de Deus
seja perfeito e perfeitamente
habilitado para toda boa
obra” (2Tm 3.16-17).

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.

Introdução
Você sabe por que Deus o
criou? O Breve Catecismo
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lhe responderia o seguinte:
“Deus criou você para adorálo e alegrar-se nele para
sempre”. Mas de onde vem
este ensino? Onde
encontramos estas coisas?
Na Bíblia, a Palavra de Deus.
A Bíblia nos ensina o
propósito pelo qual eu e
você fomos criados. E nos
ensina ainda mais: o que o
homem precisa crer a
respeito de Deus, e o dever
que Deus exige do homem.

preferem seguir os desejos
de seu próprio coração, não
amando mais a Deus e ao
seu próximo, antes, porém,
praticam os “… homicídios,
adultérios, prostituição,
furtos, falsos testemunhos,
blasfêmias” (Mt 15.19).
Jesus Cristo nos diz que por
causa do pecado “… estas
coisas contaminam o
[coração] do homem”,
fazendo com que este se
esqueça de andar
humildemente com seu
Deus. Isso atinge todos os
homens. Ricos e pobres,
velhos e crianças, negros e
brancos. Não importa quem
seja, todos nós
necessitamos atender as
exortações da Palavra de
Deus.

Perceba então, como a
Bíblia é importante para nós.
Através dela aprendemos
muitas coisas:
1) Somos exortados por
Deus a praticar a justiça,
amar a misericórdia e
andarmos humildemente
com o nosso Criador
(Leia Miquéias 6.8)

2) A Bíblia nos ensina que
justamente por isso
foram registrados todos
os acontecimentos
relacionados ao Senhor
Jesus (Leia João 20.30-31)

Esta é a vontade de Deus.
Contudo, o pecado desviou
o nosso foco dessas
obrigações. Eis a razão pela
qual não é difícil
percebermos em nossos
dias a multiplicação da
injustiça, da impiedade, da
falta de amor a Deus e
também da falta de amor
entre os homens. Eles

Tudo o que Deus revelou em
sua Palavra foi necessário
para que crêssemos que “…
Jesus é o Cristo, o Filho de
Deus” (Jo 20.31), a m de
que, crendo nele, tenhamos
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Criador para com as suas
criaturas. Nela aprendemos
que a grande prova do amor
de Deus, foi Ele ter dado o
seu único Filho, Jesus, para
morrer por nossas
transgressões, sendo nós
miseráveis pecadores.

vida em seu nome.
Jesus veio a este mundo para
nos devolver o verdadeiro
sentido pelo qual nós fomos
criados por Deus. Por sua
morte e ressurreição, ele
apagou as nossas
transgressões e nos
concedeu a vida eterna e a
salvação. Por sua redenção,
fomos libertos do poder da
morte e das trevas. Somente
através dele, o homem pode
andar novamente com
Deus, em humildade e
obediência.

Conclusão
A Bíblia nos diz o que
precisamos fazer para
encontrar novamente paz
com Deus:
1. Devemos nos arrepender
dos nossos pecados,
confessá-los a Deus e pedir
perdão por todos eles.

3) A m de que não
pereçamos, a Bíblia nos
ensina que devemos crer
no grande amor de Deus
revelado em Cristo Jesus.

2. Devemos crer em Jesus
como nosso Senhor e
Salvador, pois somente ele
pode nos dar a vida eterna
(Leia João 14.6).

É o que diz João 3.16:
“Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo
o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna”.

Lembre-se: todo aquele que
crer em Jesus não perecerá
eternamente, mas terá
novamente comunhão com
Deus.

Perceba por que a Bíblia é
tão importante para todos
nós. Ela nos ensina tudo
àquilo que é necessário para
a nossa salvação e nova vida
com Deus. Somente na
Palavra de Deus
encontramos a vontade do

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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TRANSMISSÃO

DISPONÍVEL NO
*18h – Transmissão
YOUTUBE
Online (ao vivo)
com
1º Acesse
devocional dirigida
pelo
www.youtube.com/igrejadearacaju
Rev. Alan Kleber
2º Visualize na aba INÍCIO,
na cor vermelha, o quadrado
AO VIVO AGORA e clique.
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