
 

7. Oração – feita por um dos participantes 
 

8. Pai Nosso – em conjunto. 
 

9. Hino: Nº 131 – LS: “Os que amam” 
 

   :: Os que amam Deus serão iguais ao brilho, do sol ao amanhecer :: 
 

a. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas  
um outro dia nascerá, e o sol de novo brilhará. 

 

b. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas  
Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. 

c. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor, mas  
Jesus à nossa espera está e em seus braços nos receberá. 

 

 

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. 
 

11. Hino: nº 178 – LS: “Em paz e com perdão” 
 

Em paz e com perdão, / despede a tua grei, / que de alma e coração / 
observa a tua Lei. / ensina-nos, Senhor, / em tua lei andar, / viver em santo 
amor / e sempre o praticar 
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Culto Doméstico – nº 04/2019– maio/2019 
Lembrando a Ascensão de Jesus (Quinta Feira: 30/05) 

 

1. Saudação e acolhimento (Dirigente)   
 

2. Invocação 
 

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

Espírito Santo. Amém. 
 

3. Oração (todos):  
 

Amado Deus Pai eterno, nós te adoramos e louvamos por toda a tua obra 
em nosso favor. Reconhecemos e confessamos que sem a tua graça nada 
podemos fazer em favor de nossa salvação. Também a nossa vida e nosso 
sustento são bênçãos de tua bondosa mão. Por isto somos muito gratos a ti 
e queremos crescer cada vez mais no conhecimento de tua Palavra, na fé, 
no amor e na consagração a ti – para a honra do teu santo nome. 
Assiste-nos com o teu Espírito Santo. Dá-nos sabedoria e muita confiança 
nas tuas promessas. Ajuda-nos também a proclamarmos a tua Palavra para 
muitas pessoas que ainda não te conhecem.  
Abençoa este Culto Doméstico de hoje. Hoje queremos lembrar a ascensão 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Concede-nos a tua inspiração. 
Oramos em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho 
amado.  Amém. 
 

4. Hino: 77 (LS) – “Quero cantar uma linda canção”                                                   
 

Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou.    
Quero cantar uma linda canção, de alguém que minha vida mudou.                           
É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e 
Verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei,  
Só nele encontrei a felicidade. 
 
 

PROJETO 

JOSUÉ 

 

Hino123 - HL 

1. Subiu o Salvador aos 
céus - Aleluia! / O Rei 
da glória, o próprio 
Deus. / Aleluia! 
 

2.E, com o Pai na eterna 
luz – Aleluia! O mundo e 
a todos nós conduz. 
Aleluia! 
 

3. Queremos nós 
também louvar – Aleluia! 
Mil Aleluias lhe cantar. 
Aleluia! 
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5. Reflexão: At 1.1-11 – Tema: “Subiu ao céu” 
 

Estimados irmãos, 
 

Enquanto esteve aqui na terra, durante os trinta e três anos, Jesus Cristo 
demonstrou o Seu domínio sobre a natureza de várias maneiras e ocasiões. 
Ao fazer os milagres, provou que as leis da natureza estavam sujeitas a Ele. 
Em certos momentos, Ele desconsiderava ou colocava de lado os processos 
naturais da natureza que nós conhecemos. Revelou, assim, a Sua divindade 
para que o povo acreditasse nele e nos propósitos de sua vinda ao mundo. 
Porém, em nenhum outro momento demonstrou de maneira mais 
convincente este domínio sobre a natureza do que no dia de sua Ascensão. 
 

No atual tempo das conquistas interplanetárias, em que a humanidade faz 
descobertas extraordinárias e parece dominar a natureza, poderíamos ficar 
em dúvida e amedrontados se não tivéssemos a inabalável certeza de que 
Jesus Cristo é Deus e Senhor. Sabemos que nenhum ser humano consegue 
dar ordens à tempestade do mar para que se acalme num instante. Jesus 
fez isto. 
 

Agora Ele subiu ao céu e está acima de todo o espaço e tempo. Ele mostrou 
que é Deus e Senhor. 
 

A Ascensão de Cristo, porém, tem uma implicação universal muito maior. O 
Ap. Paulo revela que Ele “subiu, acima e além de todos os céus, para encher 
todo o universo com a sua presença” (Efésios 4.10 – BLH). Não só isto, mas 
também para encher todo o universo com o seu santo propósito.  Sem a Sua 
ascensão, talvez seria considerado apenas como um grande líder e 
professor judeu do 1º século do Novo Testamento. Talvez conhecido como 
líder com maravilhosos ideais e elevados princípios morais. Mas, ao subir 
acima de todas as coisas Ele provou definitivamente que é o Senhor! 
 

Jesus foi dado ao mundo pelo Pai: “Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito...” (João 3.16). Ele veio como servo para salvar a 
humanidade.  
 

Concluída a obra da salvação, “Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o 
nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre 
todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse 
que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai” (Fp 2.9-10). 
 

Quando subiu ao céu, Ele não abandonou os seus discípulos. Apenas se 
retirou visivelmente deles. Continuou com eles e com todos os cristãos de 
maneira tão real e verdadeira como antes. “Eis que estou convosco todos 
 
 
  

os dias, até a consumação dos séculos”, foi o que Ele disse e está 
cumprindo. Esta promessa de sua continuada presença é a base do poder 
e da força dos cristãos neste mundo. Sabemos que nunca estamos 
sozinhos. Podemos, eventualmente, ficar separados de familiares que 
amamos, estar enfrentando solidão, sentir que ninguém nos entende e se 
preocupa conosco. Mas, nunca podemos esquecer que ao nosso lado está 
aquele que nos redimiu e que nos ama muito, Jesus Cristo, o Senhor dos 
céus e da terra! Deus disse: ”De maneira alguma te deixarei, nunca jamais 
de abandonarei” (Hb 13.5). Nunca haverá um momento, nenhum só, na vida 

dos cristãos em que eles estarão sozinhos! Nunca esqueçamos isto. 
 

Nosso Deus, soberano deste universo, não é um Deus distante, 
desconhecido e indiferente para com a humanidade. Ele que “está sentado 
à direita de Deus Pai todo-poderoso”, isto é, no trono do universo, é aquele 
Deus que “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” (João 3.16).  
Outro texto, falando de Jesus, diz: “Ele se deu a si mesmo por nós”.  
Sabendo que este Salvador, que amamos e nele cremos, é o soberano 
Senhor do universo, podemos nos alegrar e caminhar de cabeça erguida 
neste mundo que passa por tempos difíceis e que se encontra à beira do 
caos e da destruição. Podemos fazer o que sugere Hebreus 12.1: “Corramos 
com perseverança a carreira que nos está proposta”. 
 

Aquele que é “O Autor e Consumador da fé, Jesus...” (Hb 12.2) nos ama e 
está sempre conosco. Somos amados, protegidos, seguros e tranquilos na 
presença de Deus. Podemos desenvolver uma vida produtiva para Deus e 
para a humanidade. Louvado seja Deus por termos o Soberano Senhor 
Jesus Cristo como o nosso Salvador e Amigo. Amém 

Martinho Sonntag 
 

6. Hino nº 188 (HL)  
 

a. Deus está presente, / Pai onipotente; a seus pés nos humilhemos. / 
Servos consagrados, / Ante ti prostrados, / reverentes, o louvemos. / Com 
amor / salvador, invisivelmente, / Deus está presente. 
 

b. Cristo está presente: / bênção permanente / do seu sangue recebemos. 
Com seu sacrifício / fez o Pai propício, / e perdão inteiro temos. / Padeceu / 
e morreu / obedientemente. / Cristo está presente. 
 

c. Sempre estás presente, / Deus onisciente, / Santo Espírito divino. / Tua 
luz bendita / nossa mente habita / pelo claro e doce ensino. / Ensinar, / 
consolar / verdadeiramente, / vem, ó Deus potente. 
 

 

 


