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NOS LARES
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22 DE MARÇO DE 2020

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 | Salmo 57 O Salmo 57 é um clamor de Davi em meio a grande tribulação fugindo de
Saul. No meio desta tribulação ele clama a Deus por sua misericórdia. Ao
mesmo tempo que clama, confia no Senhor e termina o Salmo dando
louvores a Deus pelo cuidado do Senhor.
Oração de
adoração

Nesta oração, adoramos a Deus pelo cuidado dele no meio da
calamidade e rogamos que receba o culto que prestamos ao seu Nome.
Lembre-se que são os méritos de Cristo que nos fazem dignos para
adoração, portanto, agradeça também pelo privilégio de poder adorar em
família.

Cântico | Ele é
exaltado

O Cântico “Ele é Exaltado” responde bem ao texto lido. Enquanto o salmo
termina dizendo: “sê exaltado...” (NAA), nós podemos também dizer: “Ele
é exaltado”.

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 | Salmo 32 O Salmo 32 é um cântico que nos ensina sobre o quanto o pecado é
danoso em nossa vida. Os dois primeiros versos introduzem o salmo e
nos dizem que os bem aventurados recebem perdão do Senhor, tem sua
iniquidade apagada. Os versos de 3 a 5 mostra o peso do pecado, mas
também o poder libertador do perdão em Cristo. Uma vez que estamos
perdoados podemos confiar no Senhor e alegrar-se nele. O salmo
termina com um chamado a adoração ao Senhor pelo perdão e
redenção.
Oração de
confissão

Esta oração pode ser feita individualmente em silêncio e depois um dos
participantes do culto pode orar agradecendo a Deus por perdoar
pecados, lembrando que mesmo que sejamos tão pecadores, ele é cheio
de misericórdia e graça.

Cântico | Perante
o trono

Este cântico fala do ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Ele intercede por
nós constantemente e assim temos perdão. Em Cristo podemos estar
seguros que o pecado não tem poder para nos separar de Deus.
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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.
Alguns tópicos importantes para orar: A situação de saúde global; os
irmãos da igreja que estão no grupo de risco, o conselho e a junta
diaconal a fim de terem sabedoria neste momento, a propagação do
Evangelho. O líder da família pode fazer essa oração lembrando dos
pedidos.

Cântico |
Infinitamente
mais

Neste cântico somos lembrados do amor de Deus e do seu poder em
fazer infinitamente mais do que tudo que podemos imaginar. Ele está
baseado em Efésios 3.20-21, e nos faz reconhecer a soberania de Deus e
poder confiar nos seus sábios planos.

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
6.8-8.1a | Rev.
Ronaldo
Vasconcelos

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

Cântico |
Ele reina (Sl 113)

Salmo 113 é um salmo de louvor ao Senhor, está no grupo dos salmos
de “Aleluia”. A palavra “Aleluia” é a junção de duas palavras hebraicas
(Alelu + Iah) que signica louvado seja Deus. Neste salmo de louvor
podemos responder ao sermão confiantes em Deus e no seu cuidado
em nossas vidas.

Oração final

Oração final do culto agradecendo o tempo de adoração

Leitura da Benção
| 2Coríntios 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. Ele é exaltado
Ele é exaltado, o rei exaltado no Céu, eu o
louvarei
Ele é exaltado, pra sempre exaltado, seu nome
louvarei
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar
Terra e céu glorificam seu santo nome
Ele é exaltado, o rei exaltado no Céu
2. Perante o trono
Perante o trono do alto céu
Eu tenho forte defensor,
Um Sacerdote que, em amor
Apela, eterno, pelos seus.
Meu nome marca suas mãos,
Escrito está em seu coração,
E quanto é certo o seu favor
Eu estarei com meu Senhor.
Eu estarei com meu Senhor.
Quando me lembra, o tentador,
De minha culpa e meu pecar,
Elevo os olhos ao Senhor
Que pôs um fim ao meu pesar.
Sendo inocente, ele morreu;
Tomando a si a minha vez,
De Deus a ira satisfez.
Olhando a cruz, me perdoou.
Olhando a cruz, me perdoou
Cordeiro amado e eterno Deus
Perfeito e justo reviveu
Em graça, glória e louvor,
O imutável e grande EU SOU.
Preço de sangue e pagou
Para elevar tal pecado
Ao santo trono do alto céu,
A Cristo, Deus e Redentor.
A Cristo, Deus é Redentor.
3. Infinitamente mais
Sim, eu sei Senhor que tu és soberano
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Tens os teus caminhos tens teus próprios planos
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria
E me coloco em Tuas mãos pois és fiel
Sim, eu sei Senhor que tu és poderoso
És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso
Venho pois a cada dia, venho cheio de alegria
E me coloco em tuas mãos pois és fiel
Fiel é tua Palavra oh Senhor
Perfeitos os teus caminhos meu Senhor
Pois sei em quem tenho crido Também sei que és
poderoso
Pra fazer infinitamente mais (2 vezes)
Do que tudo que pedimos infinitamente mais
4. Ele reina
Do nascente ao poente,
Seja então louvado o nome do Senhor
Exaltado acima das nações
Tem a sua glória acima deste céu.
Quem é como o Senhor?
Quem é como Deus?
Quem é como o Senhor?
Quem é como Deus?
Ele reina em seu trono nas alturas,
Ele reina acima deste céu, acima deste céu!
Ele reina em seu trono nas alturas,
Ele reina acima deste céu, acima deste céu!
Mas se inclina para contemplar
O que acontece bem aqui na terra.
Mas se inclina para contemplar
O que acontece bem aqui
No meu coração
Deus do pó levanta quem caiu
E faz o pobre se assentar com príncipes
Cura a mulher estéril
Dela faz alegre mãe de filhos!
Quem é como o Senhor?
Quem é como Deus?

Quem é como o Senhor?
Quem é como Deus?
Ele reina em seu trono nas alturas,
Ele reina acima deste céu, acima deste céu!
Ele reina em seu trono nas alturas,
Ele reina acima deste céu, acima deste céu!
Mas se inclina para contemplar
O que acontece bem aqui na terra.
Mas se inclina para contemplar
O que acontece bem aqui
No meu coração.
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