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Amada Congregação,

expressão, religião ou até
mesmo o direito de ir e vir.

Graça e Paz!
De fato, o povo clama por
justiça. Assim como nos dias
do profeta Isaías, “... o direito
se retirou, e a justiça se pôs de
longe; porque a verdade anda
tropeçando pelas praças, e a
retidão não pode entrar. Sim,
a verdade sumiu, e quem se
desvia do mal é tratado como
presa. O SENHOR viu isso e
desaprovou o não haver
justiça” (Is 59.14). A verdade
é que o problema da
corrupção entre os
governantes é tão milenar
que as páginas da Bíblia
mencionam em diversas
passagens o desprezo dos
líderes diante dos
mandamentos divinos. O
Salmo 2 é um bom exemplo
disso. Nele, o rei Davi nos
ensina algumas coisas:

Chegamos ao primeiro
domingo de junho, o 12º Dia
do Senhor sem o privilégio
do culto público, o 3º mês
em que nos vemos privados
da mais deleitosa de todas as
refeições, a Santa Ceia.
Temos acompanhado os
protestos e manifestações
por todo o país por conta da
insatisfação popular com a
classe política brasileira
tanto executiva quanto
legislativa, e também com
nossos juízes da Suprema
Corte.
Por décadas bilhões foram
gastos de forma corrupta e
descontrolada, e por isso,
ainda hoje, nosso povo
sofrido continua padecendo
nos hospitais, vive inseguro,
sem acesso a educação de
qualidade, paga pesados
impostos, e é governado por
leis injustas. Vivemos dias
em que os políticos e
magistrados tentam de
todas as formas limitar
nossas liberdades
individuais, sejam elas de

(1) Governantes e nações
sem temor sempre
manifestarão o seu
desejo de emancipação
(1-3)
Davi descreve os povos
enfurecidos com o Senhor
de toda terra porque não
suportam submeter-se a Lei
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de Deus. Os reis e príncipes
do mundo se levantam e
conspiram contra o Senhor
e o seu escolhido dizendo:
“Vamos romper seus laços e
nos libertar de suas algemas.
Temos as nossas próprias
regras, valores e leis. Não
precisamos de ninguém
mandando em nós e nos
dizendo o que fazer”. O
reexo de homens sem
temor a Deus é o desejo de
emancipação de todos os
princípios norteadores de
uma cosmovisão onde Deus
é a referência máxima.

soberano sobre os céus e a
terra. O Rei já foi ungido e
está entronizado sobre o
santo monte de Deus. Toda
a rebelião, todas as ameaças,
todos os esforços da raça
humana não podem desviar
o supremo propósito de
Deus. Deus é Deus, e nós
não podemos destroná-lo.
O questionamento do
salmista não era
simplesmente investigativo.
Ele está horrorizado e
chocado. Se Deus conhece
o caminho dos ímpios e diz
que este leva à destruição (Sl
1.6), por que as nações
planejam revoltas? Por que
os povos fazem planos tão
tolos? A revolução não tem
nenhuma chance de ser
bem-sucedida.

É possível perceber isso nas
diversas áreas da vida,
inclusive na política. Eles
trocam a verdade pela
mentira, à justiça pela
injustiça (Rm 1.18 ss).
Quando os governantes
vivem como se Deus não
existisse, eles legislam e
lideram segundo o seu
coração e não segundo a
Palavra de Deus.

Na realidade, a rebelião é
uma loucura. O que os
homens pensam que estão
fazendo? Perguntou Davi. O
pecado não é engraçado aos
olhos de Deus, mas ele ri da
tola rebelião dos políticos
desse mundo. O pecado é
triste, mas ao mesmo tempo
ridículo. E importante
destacar que o riso de Deus

(2) O Senhor vê tudo isso
e zomba deles rindo (4-5)
Como Deus reage a isso
tudo? Ele ri e zomba de
todos eles. Ele continua
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não anula a ira dele. Ele ri e
ao mesmo tempo está
determinado a pôr m à
rebeldia e punir os rebeldes.
Na sua ira ele fala sobre a
coroação do seu Filho – o
Filho, o Ungido. Jesus Cristo
vai reinar e acabar com toda
a desobediência.

título do seu ofício. De
acordo com o Salmo 2,
Cristo é o supremo rei que
reinará sobre todas as
nações por toda a
eternidade. Ele vai julgar
cada pessoa, grandes e
pequenos, ricos e pobres,
negros e brancos, políticos e
cidadãos, de qualquer
língua, nível de instrução e
crença.

(3) A razão é simples: Ele
já constitui o seu Rei (6-9)
Ouça o que diz o Filho de
Deus: Ele proclama o
decreto do SENHOR, Deus
Pai. O Filho faz e fala tudo
que o Pai dá para ele fazer e
falar. A vontade do Deus
Triúno é executada através
da obediência do Rei Jesus.
Cristo é o agente do Pai em
todas as suas obras no
mundo. Esta cena mostra
uma visão gigantesca do
poder de Jesus Cristo. Não
existe no universo outro rei
tão poderoso. Ele vai
esmagar a rebelião com
força innita. Ele vai reinar
sobre todas as nações, sobre
todo mundo por todo o
tempo.

(4) Todos devem ouvir
atentamente sua
advertência (10-12)
Por m, o rei Davi fala
pessoalmente com os reis e
juízes. O que ele fala? Ele diz:
“parem com essa rebeldia!”.
Sua admoestação é para que
todas as nações abram os
seus olhos, que os povos
sejam sábios, parem com a
rebelião e comecem a
obedecer ao grande Rei
Jesus.
O mandamento é “Beijai o
Filho”. Um beijo nesse
contexto signica um sinal
de reconhecimento da
autoridade, uma
homenagem a um rei
novamente reconhecido. O
Salmo 2 nos adverte do

Esta é realmente a denição
do título “Cristo.” Não é o
sobrenome de Jesus. É o
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grande perigo de
c o n t i n u a r m o s
desobedientes. Se nós não
beijarmos o Filho,
pereceremos no caminho.
Ninguém por mais
autoridade que possua neste
mundo está acima do Filho
de Deus. A terra e tudo o
que nela se contém
pertence ao Senhor Jesus (Sl
24.1).

aqueles que se refugiam em
Cristo são bemaventurados, porque nele há
salvação, felicidade e
segurança.
Felizes são todos os que em
Jesus Cristo se refugiam!
Rev. Alan Kleber Rocha

Conclusão
Nossos governantes
precisam saber disso e é
justamente aí que a Igreja de
Cristo tem um importante
papel kerigmático a
cumprir. É preciso anunciar
a todos, inclusive àqueles
que nos governam que se
persistirem pecando,
morrerão em seus próprios
pecados. Acho que agora
você já sabe quem é o ser
mais amedrontador do
universo! O Salmo 2 diz que
ele é “Jesus Cristo!”. Seria
bom que todos os líderes
políticos soubessem bem
disso.
Entretanto, o papel
profético da igreja também
é o de avisar que todos
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pronto, mas a carne é fraca”
(Mt 26.41).

Roteiro para o Culto
Doméstico
Dia do Senhor, 07.06.2020
AD

(2) Que Ele nos preserve
e livre, quando formos
tentados:
“Não vos sobreveio tentação
que não fosse humana; mas
Deus é el e não permitirá que
sejais tentados além das
vossas forças; pelo contrário,
juntamente com a tentação,
vos proverá livramento, de
sorte que a possais suportar”
(1 Co 10.13).
“8Sede sóbrios e vigilantes. O
diabo, vosso adversário, anda
em derredor, como leão que
ruge procurando alguém para
devorar; 9resisti- lhe rmes na
fé, certos de que sofrimentos
iguais aos vossos estão- se
cumprindo na vossa
irmandade espalhada pelo
mundo”. (1 Pe 5.8, 9).

*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 Evangelho de
Mateus, Capítulo 6.9-15
Medite na Palavra (siga o
esboço abaixo)
Tema: Não nos Deixes
Cair em Tentação

Portanto,
(1) Quando oramos: “Não
nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal”,
estamos pedindo:
Re s i s t ê n c i a c o n t r a o
maligno, contra o pecado
que habita em nós, contra
o perverso mundo em que
vivemos.

O que aprendemos com
esta oração?
(1) A pedir a Deus que
nos guarde de sermos
tentados a pecar:
“Vigiai e orai, para que não
entreis em tentação; o
espírito, na verdade, está
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1.

dar-te-ei a coroa da
vida” (Ap 2.10).

Se você deseja
vencer a tentação
não ame o mundo:
“15Não ameis o mundo
nem as coisas que há no
mundo. Se alguém amar
o mundo, o amor do Pai
não está nele; 16 porque
tudo que há no mundo, a
concupiscência da
carne, a concupiscência
dos olhos e a soberba da
vida, não procede do Pai,
mas procede do mundo.
17
Ora, o mundo passa,
bem como a sua
concupiscência; aquele,
porém, que faz a
vontade de Deus
p e r m a n e c e
eternamente” (1 Jo
2.15-17).

2.

Lembre-se: Cair em
tentação é um
processo gradativo,
onde se anda no
conselho dos ímpios, se
detém no caminho dos
pecadores, e se assenta
n a r o d a d o s
escarnecedores (Sl 1.1).

3.

O limite para a
tentação é a morte:
“...Sê el até à morte, e

(2) A tentação
sistemática procedente
de nossa natureza seria
irresistível se não fosse a
misericórdia de Deus: “1
Agora, pois, já nenhuma
condenação há para os que
estão em Cristo Jesus. 2 Porque
a lei do Espírito da vida, em
Cristo Jesus, te livrou da lei do
pecado e da morte... 8
Portanto, os que estão na
carne não podem agradar a
Deus. 9Vós, porém, não estais
na carne, mas no Espírito, se,
de fato, o Espírito de Deus
habita em vós. E, se alguém
não tem o Espírito de Cristo,
esse tal não é dele. 10 Se,
porém, Cristo está em vós, o
corpo, na verdade, está morto
por causa do pecado, mas o
espírito é vida, por causa da
justiça. 11Se habita em vós o
Espírito daquele que
ressuscitou a Jesus dentre os
mortos, esse mesmo que
ressuscitou a Cristo Jesus
dentre os mortos vivicará
também o vosso corpo mortal,
por meio do seu Espírito, que
em vós habita” (Rm 8.1, 2; 811).
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*Tarde

(3) Quando cair, seja sua
a oração do Salmista
quando disse: “11Cria em
mim, ó Deus, um coração
puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável.
12
Restitui- me a alegria da tua
salvação e sustenta-me com
um espírito voluntário” (Sl 51.
10, 12).

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)

Cante louvores (pode ser
um Salmo ou um Hino)

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

Leia a Carta de Paulo a
Timóteo, capítulo 2.1-7

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

Medite na Palavra (siga o
esboço abaixo)
Tema: O Redentor do
Eleitos de Deus
“Porquanto há um só Deus e
um só Mediador entre Deus e
os homens, Cristo Jesus,
homem” (1Tm 2.5).

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

Ao examinarmos este
versículo surge um
questionamento
importante:

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

Por que a Bíblia chama o
Mediador dos escolhidos
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de Deus de “o Senhor
Jesus Cristo”?

(3) Ele é chamado de
Cristo porque ele é
Ungido por Deus o Pai
(1) Ele é chamado de com o Espírito Santo que
Senhor por causa de sua lhe foi dado sem medida.
soberania e domínio. O Isso se prova quando na
apóstolo João arma que mesma mensagem na casa
“todas as coisas foram feitas de Cornélio, o apóstolo
por intermédio dele, e, sem Pedro disse que “… Deus
ele, nada do que foi feito se ungiu a Jesus de Nazaré com o
fez” (Jo 1.3). No livro de Espírito Santo e com poder, o
Atos 10.36 o apóstolo Pedro qual andou por toda a parte,
quando esteve na casa de fazendo o bem e curando a
Cornélio referiu-se ao todos os oprimidos do diabo,
conteúdo da sua mensagem porque Deus era com ele” (At
da seguinte maneira: “esta é 10.38). De modo que, Ele é
a palavra que Deus enviou aos plenamente qualicado por
lhos de Israel, anunciando- Deus.
lhes o evangelho da paz, por A Bíblia ainda nos ensina que
meio de Jesus Cristo. Este é o o S e n h o r J e s u s C r i s t o
Senhor de todos”.
redimiu o seu povo por
meio do derramar do seu
(2) Ele é chamado de precioso sangue na cruz e os
Jesus porque Ele é o resgatou pela sua vitória
Salvador de seu povo. Em despojando principados e
Mateus 1.21, ao anunciar o potestades. Para isso Ele se
nascimento do Messias fez Emanuel, que quer dizer
prometido, um anjo do Deus conosco. Ele mesmo
Senhor, confortou o coração habitou entre nós a m de
de José dizendo que aquele n o s s a l v a r d o s n o s s o s
que havia sido gerado em pecados.
Maria por Obra do Espírito
Santo, se chamaria Jesus (4) Mas, por que foi
porque ele salvaria o seu necessário que Cristo
povo dos pecados deles.
Jesus se zesse homem?
Respondendo a essa
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pergunta o apóstolo Paulo
disse aos Gálatas: “… vindo,
porém, a plenitude do tempo,
Deus enviou seu Filho, nascido
de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam
sob a lei, a m de que
recebêssemos a adoção de
lhos” (Gl 4.4, 5). A sua
encarnação foi necessária
para que ele pudesse ser
capaz de sofrer a morte
pelos homens e para que
pudesse se tornar seu
Intercessor a m de
reconciliá-los com Deus.

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

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

Aplicação
Você crê no Senhor Jesus
Cristo como aquele que é o
único Mediador entre Deus
e os homens? Você cona de
todo o seu coração nele para
a sua salvação da ira
vindoura? Somente o Filho
de Deus possui esses títulos
que o qualicam como o
nosso único Redentor. Aos
cristãos, esse é um grande
motivo de gratidão por sua
salvação. Mas, se você ainda
não crê no Redentor dos
eleitos, reconcilie-se ainda
hoje com Deus pela fé em
Cristo Jesus o nosso Senhor.

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

IGREJA
PRESBITERIANA
DE ARACAJU

Cante louvores (pode ser
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