
7. Oração – Feita por um dos participantes 
 

8. Pai Nosso – em conjunto 
 

9. Hino: “Castelo Forte é nosso Deus” (Hino 165 – HL) 
 

1 Castelo forte é nosso Deus 
Defesa e boa espada 
Da angústia livra desde os céus 
Nossa alma atribulada 
Investe Satã 
Com hábil afã 
E sabe lutar 
Com força e ardil sem par 
Igual não há na terra 
 

2. Sem força para combater 
Teríamos perdido 
Por nós batalha e irá vencer 
Quem Deus tem escolhido 
Quem é vencedor? 
Jesus Redentor 
O próprio Jeová 
Pois outro Deus não há 
Triunfará na luta 
 
 

10. Bênção em conjunto 
 

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: “Seja Deus gracioso” (LS-80).                                                                                        

:: Seja Deus gracioso, e nos abençoe, e resplandeça sobre nós o seu 

rosto::  

a. Para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações 

a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. 

b. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se 

manifestará, guiando na terra as nações. 

c. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa e todos os confins da 

terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. 
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REFORMA LUTERANA 
 

1. Saudação e acolhimento 
 

2. Invocação 

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

3. Oração: Pai Celeste, nós te agradecemos porque nos amparaste neste 
dia com a tua graça e poder. Sabemos que sem ti não estaríamos aqui nesta 
hora. Te agradecemos pelos bens materiais, como o alimento, a casa, o 
trabalho, o descanso e tantos outros bens. Mas, acima de tudo, te louvamos 
pelo conhecimento que temos do Salvador Jesus e pela fé Nele que tu, 
amado Deus, criaste e manténs em nós. 
Pedimos que, por tua graça e amor, nos perdoes os pecados e males que 
fizemos e nos assistas com o teu Espírito Santo para que sejamos mantidos 
em comunhão contigo e com os irmãos. 
Abençoa este momento de Culto e as pessoas que aqui estão. Permite que 
o Espírito Santo nos conduza e nos habilite a meditar na tua Palavra, a 
crescer na fé e confiança em teu nome. Ajuda-nos também a viver de acordo 
com a orientação do teu ensino. 
Ouve esta oração por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso amado 
Salvador. Amém. 
 

4. Hino: Hino 140 (HL) 

1 – Vem, Espírito Divino, / nobre Ensinador. / Manifesta o teu ensino/ nosso 
Redentor. - ::  Grande Mestre, / bom Consolador, / teu poder em nós se 
mostre/ regenerador :: 
 2 – Vem, dissipa em nós a treva/ que o pecado traz, / e da perdição nos 
leva/ à mansão da paz. 
 3 – Vem, reveste os teus amados/ de justiça e luz, / reconduze os 
transviados/ ao Pastor Jesus. 
 4 – Tu operas entre os povos/ vera conversão. / dá-lhes pensamentos 
novos, / novo coração. 
 

 

 

Projeto 
Josué 

3. O mundo venham assaltar 
Demônios mil, furiosos 
Jamais nos podem assombrar 
Seremos vitoriosos 
Do mundo o opressor 
Com todo rigor 
Julgado ele está 
Vencido cairá 
Por uma só palavra 
 

4. O Verbo eterno ficará 
Sabemos com certeza 
E nada nos perturbará 
Com Cristo por defesa 
Se vierem roubar 
Os bens, vida e o lar 
Que tudo se vá! 
Proveito não lhes dá 
O céu é nossa herança 



5. Leitura do Evangelho: João 8.31-36 
 
“Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a 
obedecer aos meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos e 
conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. 
Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos 
escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? 
Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem peca é 
escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho 
sempre faz parte da família. Se o Filho os libertar, vocês serão, de fato, 
livres”. 
 

Leitura do Salmo 46 
 

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente nas tribulações. 
Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se 
abalem no seio dos mares; 
ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se 
estremeçam. 
Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das 
moradas do Altíssimo. 
Deus está no meio dela; jamais será abalada; Deus a ajudará desde 
antemanhã. 
Bramam nações, reinos se abalam; ele faz ouvir a sua voz, e a terra se 
dissolve. 
O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 
Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. 
Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e 
despedaça a lança; queima os carros no fogo. 
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações, sou 
exaltado na terra. 
O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 
 

6. Reflexão – Texto: Salmo 46.1 - “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem-presente nas tribulações. 
 
Durante muito tempo as pessoas se perguntaram sobre como 
conquistar a salvação. O que preciso fazer para entrar no céu?  
 

Um homem chamado Martinho Lutero também andava em busca da 
mesma resposta, mas não encontrava paz. Quanto mais se tentava 
salvar, mais atormentado se sentia. Mas Deus o fez entender as  
 

 
palavras da Bíblia que mostravam que nós não nos salvamos, mas 
deus é quem nos salva, unicamente por amor e misericórdia. 
 

O Salmo 46, versículo1º, nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem presente nas tribulações. 
 

No século 16, esse Salmo inspirou Martinho Lutero a compor um hino 
chamado “Castelo forte é nosso Deus”. Neste hino, ele expressa a 
sua fé na proteção de Deus contra o diabo e as tentações, apresenta 
Jesus como o Redentor vitorioso e a certeza da herança do céu 
conforme as palavras e promessas de Deus. 
 

Será que hoje é diferente da época de Lutero? Hoje, as pessoas 
andam tranquilas a respeito da certeza da salvação? 
 

Muitos vão em busca de uma solução para entrar no céu e procuram-
na nos mais diversos lugares, mas sem nenhum sucesso. Na época 
de Lutero, ele foi instrumento de deus para que muitas pessoas 
conhecessem a verdadeira paz da salvação em Cristo através do seu 
testemunho de fé e vida. 
 

Hoje, Deus também nos usa para testemunharmos sobre a  
única solução: Cristo, que fez tudo por nós! Somos pecadores e 
não temos nenhum mérito ou dignidade diante de Deus. Mas o 
“sangue de Jesus, seu =Filho, nos purifica de todo o pecado” 
(1Jo1.7). 
 

Assim, podemos afirmar com o salmista: “Venham, vejam o que o 
Senhor tem feito! O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado” 
(Salmo 46.8,11). 
 

Oração: Todo-Poderoso Deus, tu és a nossa força e o nosso 
refúgio. Perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos do teu 
socorro. Gratos somos, pois nos garantes todo o cuidado 
necessário e nos conduzes pelo caminho da salvação em Cristo 
Jesus. Amém. 
 

                      (Fonte: Devocionário CASTELO FORTE, 2009 – 31 de outubro) 

 


