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LITURGIA 

 

INVOCAÇÃO - Deus nos convoca para adora-lo. Neste início de culto devemos ser lembrados 
de quem é Deus e do que fez por nós para que possamos cultua-lo. A invocação é o 
momento em que o povo de Deus invoca as bênçãos de Deus especiais para o culto. 

Leitura 
Isaías 51.1-3

O profeta Isaías recebe do Senhor uma palavra de conforto e 
encorajamento. O mesmo Deus que fez de uma estéril uma grande nação 
pode fazer de um lugar desolado um jardim. Eles poderiam confiar no 
Senhor e isso os faria dar ações de graças e som de música. Este texto 
chama a adorar a Deus todos os que confiam em seu poder. 

Oração de 
adoração

Nesta oração podemos dar ações de graças ao Senhor e louvor ao seu 
nome pelo que já fez em nossas vidas. Pela alegria de mais uma vez 
cultuarmos em família e pela esperança de que não há lugar desolado 
que ele não possa transformar em jardim para sua glória. 

Cântico 
Esconderijo 
(Salmo 91)

O salmo 91 descreve o crente que confia no Senhor. Cantar este cântico 
nos leva a orar em resposta ao Deus que faz a estéril da filhos e saber que 
nosso Deus é nosso refúgio. Nele temos esconderijo perfeito para as 
horas de angustia. 

CONFISSÃO - O momento de confissão é quando a igreja lembra da dependência da graça 
e da misericórdia de Deus. Somos chamados a confessar nossos pecados diante do único 
que pode perdoar e purificar nossos corações. É um momento de contrição, mas também de 
adoração, porque sabemos que em Cristos somos perdoados e redimidos. 

Leitura 
Isaías 51.4-6

A salvação em Cristo não tem fim. Os céus passarão, a terra passará, mas 
a redenção do sangue do Cordeiro é eterna. Somos convidados a confiar 
no perdão divino neste momento de confissão.

Oração de 
confissão

Oração de confissão envolve tanto o confessar pecados, como a certeza 
do perdão divino. O texto lido no encoraja a saber que ele é Deus que 
salva e redime para sempre. 

Cântico 
Rocha Eterna 
(HNC 136)

Somente na Rocha Eterna, que é Jesus, temos refúgio e garantia da nossa 
salvação. O Espírito Santo, que nos selou em Cristo, jamais falha. 
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INTERCESSÃO - A Bíblia nos convoca a orar uns pelos outros, a intercessão é uma 
demonstração de amor ao próximo. Este é um momento de lembrar pelos que estão 
sofrendo em várias ordens. 

Oração de 
Intercessão

A família pode ter um tempo para compartilhar pedidos de oração. 
Aproveite este momento para dar oportunidade a todos de falar, seja 
para agradecer ou pedir. Considere também os pedidos que já listamos 
na semana passada.  

Cântico 
Teus altares 
(Salmo 84)

Neste salmo celebra a peregrinação do povo de Israel até o templo, casa 
de Deus. No tempo que foi escrito, o povo de Deus fazia uma longa 
peregrinação até Sião para poder adorar a Deus. Eles sabiam que o 
caminho poderia ser difícil, mas a recompensa de estar na casa de Deus 
valia a pena. Hoje, somos convidados a entrar na presença de Deus e não 
precisamos de um Templo construído por mãos humanas, já estamos 
diante de Deus por Cristo, por isso nossa oração é ouvida e temos 
alegria no cantar. 

EDIFICAÇÃO - Momento de exposição da Palavra. A família pode usar o sermão que está 
disponível no Youtube pregado pelo Rev. Ronaldo Vasconcelos. Devem ouvir com fé e ser 
lembrados que é o próprio Deus quem fala ao seu povo. 

Mensagem 
Atos 8.1-25 
Rev. Ronaldo

É bom que todos estejam confortáveis, sentados, e sem distrações que 
possam atrapalhar a concentração neste importante momento. 

Cântico 
Sê minha vida

Este cântico tem através dos séculos sido cantado pela igreja cristã. Ele é 
atribuído a vários autores, ainda que não se saiba ao certo quem o tenha 
escrito. A maioria dos especialistas acredita que foi escrito por volta do 
6º século na região da Irlanda, por isso é um hino importante para os 
cristãos daquela região. O cântico é uma oração de entrega ao Senhor, 
uma dedicação completa de que sabe que pode confiar os seus 
caminhos ao Rei dos Reis.

Oração final Oração final do culto agradecendo o tempo de adoração

Leitura da Benção 
2 Coríntios 13.13 

A benção apostólica é uma tradição cristã, em que os pastores rogam a 
Deus as bênçãos sobre a igreja. No culto familiar os líderes das famílias 
podem ler o texto e rogar a Deus que abençoe o seu lar.
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LETRA DOS CÂNTICOS 

1. ESCONDERIJO (SALMO 91) 

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo 
E descansa à sombra do Onipotente 

Diz ao Senhor: 

Meu refúgio, fortaleza 
O Deus em quem eu sempre confio 
Nenhum laço, nem veneno, ou flecha, vão me atingir 
Pois eu me escondo em Ti 

E Tu me cobrirás com Tuas penas 
Sob Tuas asas estarei seguro 
A Tua fidelidade é meu escudo 
E Tu me cobrirás com Tuas penas 
Sob Tuas asas estarei seguro 
A Tua fidelidade é meu escudo 

Mil podem cair ao meu lado 
E dez mil à minha direita 
Pelo Senhor ficarei de pé 
E praga nenhuma nem mal 
Chegarão à minha tenda 
O meu Senhor é minha salvação 

2. ROCHA ETERNA 

Rocha eterna, meu Jesus, 
Quero em ti me refugiar! 
O teu sangue, lá na cruz, 
Derramado em meu lugar, 
Traz as bênçãos do perdão: 
Gozo, paz e salvação. 

Não por obras nem penar, 
Plena paz terei aqui. 
Só tu podes consolar, 
Há perdão somente em ti. 
Rocha eterna, só na cruz 
Eu confio, ó meu Jesus! 
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Quando o derradeiro olhar 
A este mundo aqui volver 
E no Trono eu te encontrar, 
Teu chamado a responder; 
Rocha eterna, espero ali 
Abrigar-me, salvo, em ti! Amém. 

3. TEUS ALTARES 

Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos 
A minh'alma suspira e desfalece pelos Teus átrios 

O pardal encontrou casa 
E a andorinha ninho para si 

Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu 
Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu 

Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa 
Pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios vale mais que mil 

Pois o Senhor é sol e escudo 
Dá graça e glória 
Não negará bem algum aos que vivem corretamente 

4. SÊ MINHA VISÃO 

Sê minha vida, ó Deus de poder, 
Que eu nunca perca a visão do teu ser 
De noite e dia tu és minha luz, 
Tua presença meus passos conduz. 

Sê minha fonte de todo saber, 
Pois a verdade eu desejo aprender. 
Eu sou teu filho, ó Pai sem igual. 
Em mim habita, Senhor divinal. 
Ó Soberano do reino imortal, 
Possa eu chegar à vitória final. 
E em cada passo, eis minha oração. 
Sê minha vida, sê minha visão.
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