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“... o mistério que estivera oculto dos séculos e das
gerações; agora, todavia, se manifestou aos seus santos; aos
quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória
deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a
esperança da glória” (Cl 1.26-27).
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Amada Congregação,

nossa igreja como o primeiro
óbito por conta do
coronavírus. Sem direito a um
funeral digno, seu corpo foi
enterrado apenas com a
presença de seu sobrinho e da
irmã mais nova (Yucema, 86
anos), no cemitério da Cruz
Vermelha com as portas
fechadas. Faleceu em um
momento histórico para
todos nós, pois nossa geração
vivencia uma nova praga, uma
pandemia viral. Contudo,
para o cristão, “o viver é Cristo,
e o morrer é lucro” (Fp 1.21).

Graça e Paz!
Chegamos ao 15º Dia do
Senhor isolados uns dos
outros. Foi da vontade de
Deus que continuássemos
assim. Na última terça-feira
(23/06), nosso Governador
resolveu prorrogar o início do
Plano de Retomada visando a
aplicação do Distanciamento
Social Responsável para esta
semana, mas infelizmente,
retirou as igrejas da Capital e
da grande Aracaju da
chamada Fase 1.

Certamente, Deus tem seu
calendário pronto, desde os
tempos eternos, onde
decretou tudo, inclusive as
pandemias. Nosso Senhor
Jesus Cristo disse certa vez:
“Estas coisas vos tenho dito
para que tenhais paz em mim.
No mundo, passais por aições;
mas tende bom ânimo; eu venci
o mundo” (Jo 16.33). Isto nos
lembra que o cristão também
pode morrer por conta do
coronavírus, e isso é real.
Porém, a grande diferença é
como ele encara a aição e a
hora de sua morte. O servo
de Deus sempre acredita “que
os sofrimentos do tempo
presente não podem ser
comparados com a glória a ser

Entretanto, nos alegramos
com a possibilidade de as
igrejas do interior sergipano
retomarem seus cultos
presenciais. Seguimos por fé,
jamais por vista, cheios de
esperança! O Reino de fato,
vale todo o sacrifício.
Também na manhã da última
quinta-feira (25/06),
descansou no Senhor nossa
querida irmã, Yara Shor, com a
idade de 90 anos. Aprouve a
Deus chamar para si a sua
serva, para que habitasse
nalmente no Reino Celestial.
O falecimento de nossa irmã
cará marcado na história da
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revelada em nós” (Rm 8.18).

quando amamos os tesouros
e as glórias deste mundo.
Quantas vezes nos tornamos
tão obcecados por aquilo que
um dia vai desaparecer?

Vivemos, portanto, diante de
duas realidades, dois pesos,
dois tesouros, duas glórias. A
primeira é celestial,
completamente diferente de
tudo aquilo que é terreno e
limitado porque é eterno.
Quando Pedro escreveu a
igreja de Cristo comunicou
com muita clareza, porque os
tesouros celestiais são
innitamente superiores:

Portanto, sigamos avante
amada congregação, pois um
nal diferente e feliz que
jamais esperávamos um dia
acontecerá! Ele será muito
maior e melhor do que tudo o
que temos passado e
permanecerá para sempre e
sempre. O amor, a fé e a
esperança da riqueza da glória
do mistério do Evangelho
revelado por Deus a nós, um
dia se consumará. Cristo em
nós, é a verdadeira e real
esperança da glória!

"Bendito o Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo, que,
segundo a sua muita
misericórdia, nos regenerou
para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de
Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança
incorruptível, sem mácula,
imarcescível, reservada nos
céus para vós outros" (1Pe 1.34).
Já a glória deste mundo é tão
temporária e limitada como a
emoção de um homem que se
“apaixona” por uma linda
mulher de areia esculpida na
praia. Ele gasta tempo com
ela, lhe dá presentes e enche
de afetos. Mas basta a
primeira onda tocar nela e
tudo começa a derreter.
Assim também acontece

Que Ele nos veja e nos
guarde, quando estivermos
separados uns dos outros.
Rev. Alan Kleber Rocha
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somente às mansões
celestiais, mas também ao
próprio coração do Salvador
(Jo 14.2, 3);
6 . Te m o s u m a p l e n a
participação na paz de Cristo
(Jo 14.27);
7. Na sua própria alegria (Jo
15.11);
8. Na sua própria vitória (Jo
16.33);
9. E na habitação interior e
permanente do Espírito Santo
(Jo 14.16, 26; 15.26).

*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
Colossenses, capítulo 1
Medite na Palavra (siga o
esboço abaixo)

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 Glória do Céu
A glória do céu é
completamente diferente da
glória deste mundo, porque:
1. Somos pessoas
completamente perdoadas
por Deus (Mt 6.14);
2. Nossas orações são
respondidas (Mt 7.7);
3. Nossos nomes arrolados
no céu (Lc 10.20);
4. Somos amados pelo Pai (Jo
16.27);
5. Somos bem-vindos, não

*Tarde
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4. Como dádiva que jamais se
perderá (Jo 6.37, 39);
5. Como uma mão da qual a
ovelha do Bom Pastor jamais
será removida (Jo 10.28);
6. Como uma corrente que
jamais se partirá (Rm 8.29,
30);
7. Como um amor do qual
jamais nos separaremos (Rm
8.39);
8. Como um chamado que
jamais se revogará (Rm
11.29);
9. Como um alicerce que
jamais será destruído (2Tm
2.19);
10. Como uma herança que
jamais fenecerá (1Pe 1.4, 5).

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
Mateus, capítulo 6.19-21
Medite na Palavra (siga o
esboço abaixo)
Te m a : O s Te s o u r o s
Celestiais

Cante louvores (pode ser 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

Os tesouros celestiais são de
duração eterna, uma
possessão intransferível dos
lhos do Pai celestial. A
Palavra de Deus quando fala a
respeito desta herança nos
ensina que o tesouro celestial
é:
1. Como uma delidade que
jamais será removida (Sl
89.33; 138.8);
2. Como uma vida que jamais
ndará (Jo 3.16);
3. Como um manancial de
água que jamais cessará de
uir do interior daquele que a
bebe (Jo 4.14);
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daquele que a bebe (Jo 4.14);
4. Como dádiva que jamais se
perderá (Jo 6.37, 39);
TRANSMISSÃO 5. Como uma mão da qual a ovelha
DISPONÍVEL NO
d o B o m Pa s t o r j a m a i s s e r á
YOUTUBE
removida (Jo 10.28);
6. Como uma corrente que jamais
1º Acesse
se partirá (Rm 8.29, 30);
www.youtube.com/igrejadearacaju
7. Como um amor do qual jamais
2º Visualize na aba
nosINÍCIO,
separaremos (Rm 8.39);
na cor vermelha, 8.
o quadrado
Como um chamado que jamais se
AO VIVO AGORA e clique.
revogará (Rm 11.29);
9. Como um alicerce que jamais
será destruído (2Tm 2.19);
10. Como uma herança que jamais
fenecerá (1Pe 1.4, 5).
Cante louvores (pode ser 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
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