
 

7. Oração – feita por um dos participantes 
 

8. Pai Nosso – em conjunto. 
 
 

9. Hino 167 (HL) - “Ó santo Deus” 
 

1. Ó santo Deus, ao nome de Jesus 
Rendemos sacrifícios de louvor 
Por todo o bem obtido pela cruz. 
Bendito seja o nome do Senhor! 
 

2. O mundo inteiro, ao nome de Jesus, 
Se dobrará perante o Criador; 
Os teus remidos viverão na luz 
E exaltarão o nome do Senhor. 

 

3. Desde a manhã até à noite, aqui, 
Aos povos anunciamos teu amor; 
Nossa esperança sempre está em ti. 
Com bênçãos nos despede, ó bom Senhor. 

 
 

10. Bênção (todos) 
 

Que Cristo, o Sol da Justiça, brilhe sobre nós e disperse as trevas, iluminando 
nosso caminho; e a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, 
seja conosco e habite conosco eternamente. Amém 
 
Deus abençoe este CULTO DOMÉSTICO e a todos os participantes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
Contatos (Sugestões e colaborações) com: Pastor Martinho Sonntag 
martinho@ielb.org.br - (51) 99644-0761 ou (51) 3332-2111 (IELB) 
 
 

Culto Doméstico – nº 01/2019– janeiro/2019 
Epifania (Cor: Verde) 

 

1. Saudação e acolhimento (Dirigente)   
 

2. Invocação 
 

Iniciamos este Culto Doméstico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. 
 

3. Leitura bíblica: Mt 2.1-12 
 
 

4. Oração 
 

Amado Pai Eterno. Estamos no início de um novo ano. Ao olharmos para 
o passado, para o ano de 2018, reconhecemos que falhamos muitas 
vezes, pecando. Também confiamos que nos perdoaste por amor de Jesus 
e nos amparaste sob tua bondosa proteção. Com gratidão a ti, Senhor, 
dizemos: “Até aqui nos ajudou o nosso Deus amado; com poderosa mão 
guiou seu povo abençoado. Nas aflições o socorreu e no perigo o 
defendeu; perdoou-lhe o seu pecado” (HL 307). Somos muito agradecidos 
pelo perdão, pela fé, pela Palavra que lemos e ouvimos durante todo o ano 
que passou. 
Agora estamos num novo ano. Neste mês celebramos a Epifania, em que 
manifestas e revelas à humanidade o Salvador Jesus Cristo. Obrigado 
porque o revelaste e nos levaste à fé nele, e nos capacitas para anunciar 
Jesus à humanidade. 
Pedimos que abençoes este Culto Doméstico e nos guies com a tua 
Palavra e Espírito Santo hoje e durante o ano de 2019 e durante todos os 
anos de nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. 
 
 
 

Lembrando... 
IV FÓRUM de EDUCAÇÃO CRISTÃ, com o tema: A Família Cristã? 
Veja os as datas e os locais: 
 

Março: 16 e 17 – São Leopoldo, RS 
             23 e 24 – Santa Rosa, RS 
Abril: 14 (1 dia) – Cascavel, PR 
Maio: 18 e 19 – Sinop, MT 
           25 e 26 -  Campo Grande, MS 
Junho: 01 e 02 – Rondônia (local a definir) 
             15 e 16 – Ponta Grossa, PR 
             30 – Concórdia, SC (1 dia) 
Julho: 28 – Pelotas, RS (1 dia) 
Agosto: 03 e 04 – Vila Velha, ES 
              17 e 18 -  Erechim, RS 
Setembro: 07 e 08 – Campina Grande, PB 
Outubro: 19 e 20 – Teófilo Otoni, MG 
 

Informações 

Mensageiro de 
janeiro/fevereiro 

martinho@ielb.org.br 



5. Hino: Hino: 152 (HL) – Grande Deus, o teu louvor. 
 

1. Grande Deus, o teu louvor / Hoje unidos entoamos / Teu excelso e eterno 
amor / Com os anjos celebramos / E prostrados ante ti / Vimos te adorar aqui. 
 

2. Cristo, salvador veraz, / Com amor em nós domina. / Tua graça, tua paz, Ó 
Senhor ao mundo ensina, / Que remido, em tua luz / Possa andar, ó rei Jesus.  
 

4. Seja ao Pai, eterno Deus, / Ao Espírito da vida / E a Jesus, nos altos céus, 
Honra sem cessar rendida. / Infinito é seu amor; / Cantem todos seu louvor! 
 

6. Reflexão: Mt 2.1-12 -Tema: Conhecer Jesus – é necessidade vital! 
 

O conhecimento é importante e decisivo em todas as áreas da vida 
humana. Resulta daí a necessidade do ensino no lar e nas escolas. 
 

O autor Ikojiro Nonaka escreveu: “Em uma economia onde a única certeza 
é a incerteza, a fonte certa de vantagem competitiva duradoura é o 
conhecimento”. 
 

Se o conhecimento é importante e decisivo na economia, nas coisas 
efêmeras/passageiras, quanto mais o conhecimento da palavra de 
Deus é importante na vida espiritual que transcende o tempo presente e 
decide a vida eterna. 
 

O profeta Oséias, lamenta: “O meu povo está sendo destruído, porque lhe 
falta o conhecimento” (Os 4.6 – ARA). Na versão NTLH está assim: “O meu 
povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído” (Os 4.6). 
 

A humanidade se afasta cada vez mais do Evangelho, dos princípios 
divinos e do propósito de vida que Deus definiu para os seres humanos, 
especialmente no tempo pós-moderno que tem como característica o 
relativismo.  
 

O apóstolo Paulo escreveu aos romanos, apontando a causa de todo o mal 
que impera no mundo (Rm 1.28ss): “E, por haverem desprezado o 
conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição 
mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de 
injustiças, malícia, etc”. Entre todos os males está a idolatria, a corrupção, 
a imoralidade, o homossexualismo e muitos outros males. 
 

Parece um paradoxo: Para este mundo que despreza o conhecimento de 
Deus, Deus manifesta o seu amor, enviando o Filho Jesus Cristo para 
salvar e recuperar a humanidade. É amor incompreensível! Ele se dá a 
conhecer como Deus amoroso e misericordioso. 
 

Estamos no período de EPIFANIA. Neste tempo celebramos a revelação 
de Jesus ao mundo. O mundo precisava conhecer Jesus como Deus 
encarnado e crer Nele como o único Salvador (Jo 14.6). 
 
 
 

Hoje a humanidade tem a oportunidade de conhecer Jesus através do 
Evangelho. Este conhecimento é absolutamente vital para a salvação. 
Através dele o Espirito Santo atua para levar as pessoas à fé. O 
apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, declara: “A fé vem pela 
pregação e a pregação pela palavra de Cristo” (Rm 10.17). Aos efésios 
escreve: “pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, é 
dom de Deus” (Ef 2.8). 
 

É por causa da graça de Deus revelada que os cristãos celebram este 
período de Epifania com muita alegria e gratidão. Reconhecem também 
que têm a nobre missão de levar o conhecimento do santo Evangelho 
ao povo para que ele conheça o Salvador Jesus e o plano de Salvação de 
Deus. Jesus nos dá esta tarefa, ao dizer: “Ide por todo o mundo ... 
Ensinando-os”. 
 

O texto de Mt 2.1-12, que lemos há pouco, relata a história da visita dos 
magos a Belém para conhecer Jesus, o “recém-nascido Rei dos judeus” 
(Mt 2.2). Os magos estavam ansiosos por conhecer o Menino nascido em 
Belém. Ao encontra-lo, o presenteiam com dádivas valiosas, em 
reconhecimento da Sua identidade como “Rei dos judeus”. 
 

Deus, em sua imensa misericórdia, providenciou uma estrela para guiar os 
magos até o Menino Jesus. Assim, Deus também providenciou pessoas e 
meios para trazer o conhecimento do Evangelho até nós. Louvamos a 
Deus, por isto. Agora confiou a nós esta missão de anunciar o evangelho 
às pessoas. Que privilégio! Somos mensageiros de Deus!  
 

Deus quer que sejamos “estrelas” para refletir e irradiar a luz do amor de 
Deus ao mundo, em forma de palavras e atitudes. Jesus disse: “Vós sois 
a luz do mundo ... Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está 
nos céus” (Mt 5. 14ª e 16). 
 

Deus nos fortalece e capacita através dos meios da graça (Palavra e Santa 
Ceia) para nos manter firmes e ativos no Reino de Deus. Façamos uso 
permanente destes meios maravilhosos. 
 

Henry David Thoreau escreve: “Um livro verdadeiramente bom me ensina 
mais do que uma simples leitura. Devo largá-lo logo após a leitura e 
começar a viver as coisas que encontrei lá dentro. O que eu comecei lendo, 
devo terminar agindo”.  
Se a leitura de um livro secular já é importante, muito mais importante é a 
leitura da BÍBLIA! Lendo a Bíblia, adquirimos o conhecimento cada vez 
maior de Deus e do seu plano de salvação!                  Pastor Martinho Sonntag 


