
 

6. Oração – feita por um dos participantes 
 

7. Pai Nosso – em conjunto. 
 
8. Hino - 100 (HL)  
 

1. Linda Páscoa do Senhor! Vem do céu um resplendor: É Jesus, que 
ressurgiu e da morte nos remiu. 
 

            :: Aleluia! Ressurgiu! Meu Jesus me redimiu! Canto glória ao meu                
              Senhor, que é meu Rei, meu Salvador! 
 

2. Vem, festeja em gratidão esta Páscoa, vem, cristão! pois que Cristo a 
todos traz vida eterna em glória e paz. 
 

3. Aleluia! Proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio o 
mundo redimir. 

 

4. Não esperes, pecador, vem a Cristo, o Salvador! Ele à vida te conduz, 
junto ao Pai, na eterna luz. 

 
9. Hino: 293 (HL) 

1. Em Jesus amigo temos, / que sofreu a nossa dor / e nos manda que 
levemos / os cuidados ao Senhor. / Falta ao coração dorido / gozo, paz, 
consolação? / Leva, ó coração ferido, / tudo a Deus em oração. 

 

2. Andas fraco e carregado / de cuidados e temor? / Vai ao Salvador amado, 
vai com fé teu mal expor. / Busca o teu melhor amigo, / fala a Cristo em 
oração; / nele encontras terno abrigo / e repouso na aflição. 
 

3. Cristo é verdadeiro amigo; / disto prova nos mostrou, / quando, para ter 
consigo / os culpados, se humanou. Veio, com seu sangue puro, / dos 
pecados nos lavar; / paz na terra e, no futuro, / vida eterna vai nos dar. 

 

10. Bênção (todos) 
 
 

O Senhor nos abençoe e nos guarde 
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha 
misericórdia de nós. 
O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. 
Amém. 
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Culto Doméstico – nº 03/2019– abril/2019 

 
 

 
 

1. Saudação e acolhimento (Dirigente)   
 

2. Invocação 
 

Iniciamos este Culto Doméstico em nome do Pai, do Filho e do  

Espírito Santo. Amém. 
 

3. Oração 
     Amado Pai, enviaste o teu único Filho ao mundo para socorrer a 
humanidade. Ele cumpriu com todas as promessas, morreu na cruz e 
ressuscitou vitorioso no terceiro dia. Ele nos livrou do poder da morte e nos 
garante a vida eterna. Dá-nos forças, Senhor, através do Espírito Santo, para 
morrermos diariamente para o pecado e ressuscitarmos sempre de novo para 
uma vida bonita e agradável a Ti. Somos muito felizes por termos Jesus, o 
nosso Salvador. Sabemos que Ele estará sempre conosco, por sua graça e 
amor. Obrigado, Senhor, pela gloriosa ressurreição!  Abençoa a todos nós 
neste Culto Doméstico e durante toda a vida. Amém 
 

4. Hino 114 (HL) 
1. Cristo já ressuscitou / e seu túmulo deixou. / Vossas vozes levantai, / 

seu triunfo celebrai 
2. Cristo a luta terminou / e a vitória conquistou. / Agonia, mágoa e dor 

/ não lhe causam mais horror. 
3. Nem a tumba resistiu; / Cristo, forte, ressurgiu. / Ele vive e prometeu 

/ vida e glória lá no céu. 
4. Este prêmio iremos ter / e por graça ali viver. / Aceitemos nossa 

cruz, / e sigamos a Jesus. 
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5. Reflexão: “No terceiro dia ressuscitou dos mortos ...”                  
                        (Credo Apostólico) 

 
       Os deuses do antigo Egito e da histórica Babilônia estão mortos. Os 
deuses dos gregos, dos romanos e de todos os outros povos também 
estão mortos. O pó em que o corpo de Maomé foi transformado está 
depositado num caixão em Meca. O coração de Buda está guardado numa 
urna de ouro na Ilha de Ceilão. Todos mortos! 
 

       Esta é a verdade: Os deuses dos homens estão mortos! Mas, há um 
Deus que está VIVO! Há mais de dois mil anos, surgiu entre os homens 
uma pessoa que disse ser Ele mais do que um profeta, mais do que um 
simples mensageiro de Deus. Ele disse que era Deus encarnado. Pode 
parecer uma estranha pretensão de alguém que nasceu em uma 
manjedoura e cresceu na pobreza. Era alguém que comia, bebia e dormia.  
Ele cresceu, teve fome, esteve cansado e fraco fisicamente. Foi morto 
numa cruz. Mas Ele disse que ressuscitaria. E a afirmação dele foi 
confirmada e justificada com a verdade bíblica: NO TERCEIRO DIA 
RESSUSCITOU DOS MORTOS! Ele VIVE! Que tremendo contraste! Os 
deuses dos homens estão realmente mortos, mas ELE vive! Nós cremos 
em ALGUÉM que pode dizer: “Eu vivo, vós também vivereis”. (Jo 14.19). 
Em outras palavras: “Eu sou aquele que foi crucificado e que morreu 
voluntariamente para pagar a culpa da humanidade diante de Deus. Mas, 
vejam, estou vivo de novo e para sempre”! Quem era Ele? É Jesus Cristo, 
Deus e homem, o nosso SALVADOR! 
 

       Muitos têm sugerido, ou ao menos insinuado, que o cristianismo 
deveria trabalhar em harmonia e colaboração com o Islamismo, Budismo 
e outras religiões que invocam mortos. A todos estes perguntamos: Sobre 
qual destes deuses, profetas, sacerdotes ou ídolos feitos por mãos 
humanas, que eles adoram e servem, podemos afirmar: “Ele não está 
aqui: ressuscitou, como havia dito”? (Mt 28.6). Se hoje alguém aparecesse 
e dissesse que baniria, em três dias, a pobreza, as guerras e as doenças 
do globo terrestre, nenhuma pessoa em perfeitas condições de juízo 
acreditaria nele. Se, porém, após os três dias, a pobreza, as guerras e as 
doenças tiverem desaparecidas da face da terra, tendo feito o que 
prometera, então o mundo se prostraria aos seus pés. Homens e mulheres 
de todas as nações confiariam e acreditariam nesta pessoa. Todos, com 
certeza, girariam em torno dele. Infelizmente, não surgirá pessoa capaz 
de prometer e realizar uma façanha desta magnitude. 
 
 
 
 
 

  
 

        Jesus Cristo fez uma promessa muito maior. Ele prometeu ao 
mundo que veio para morrer e carregar o fardo (a carga) do pecado da 
humanidade. Prometeu também que romperia os laços da morte. Disse 
que seria crucificado, morto e enterrado e que no terceiro dia ressuscitaria 
da morte. Ele prometeu que faria isto. Muitos zombaram dele e o 
desprezaram. Mas Ele cumpriu com tudo o que prometera. Ele 
ressuscitou da morte, conforme dissera!  Esta é a razão porque cremos 
nele! Sabemos que podemos confiar nele, pois Ele cumpriu e cumprirá 
com todas as promessas para o futuro. Nós também ressuscitaremos no 
dia do Juízo Final, conforme Ele prometeu. Sabemos que realmente 
podemos contar com Ele sempre, porque “Ele ressuscitou, como havia 
dito” (Mt 28.6). 
 

       O Ap. Paulo escreve: “Se a nossa esperança em Cristo se limita 
apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de 
fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que 
dormem.  Visto que a morte veio por um homem, também por um homem 
veio a ressurreição dos mortos” (1 Co 15.19-21). Porém, nós somos as 
pessoas mais felizes do mundo porque nossa esperança e certeza estão 
na obra de Jesus Cristo e na sua gloriosa ressurreição! 
 

       A morte já não mais nos assusta. Ela está vencida. Cristo ressuscitou. 
Ele é o nosso Deus Salvador.  A ressurreição dele garante a nossa 
ressurreição no futuro, no dia da volta de Jesus Cristo, no dia do Juízo 
final. 
      Que bênção!  Amém                                   
                                                                                                       Martinho Sonntag 

Após a sua gloriosa ressurreição, Jesus apareceu várias vezes aos 
seus seguidores para se mostrar vivo. Numa destas ocasiões, o 
apótolo Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. 
Mais tarde, Tomé voltou ao grupo e os outros lhe disseram: “Vimos o 
Senhor”. Tomé, no entanto, não acreditou. Oito dias depois, Jesus 
voltou outra vez e disse para Tomé: “Põe aqui o teu dedo e vê as 
minhas mãos...”. Tomé obedeceu e reconheceu que era Jesus 
ressuscitado (Jo 20.24-29).  
Deus nos ajude para crermos firmemente na obra de Cristo e na 
ressurreição! 
 


