
6. Oração – Feita por um dos participantes: Lembrar, com gratidão a Deus, 
as muitas bênçãos concedidas a todos nós. 
 

7. Hino: 549 (HL) - Ó Tempo Santo De Natal 

1. Ó tempo santo de Natal, 
tu tens mensagens lindas! 
O mundo não tem luz nem paz, 
mas isto meu Jesus me traz. 
Ó tempo santo de Natal, 
tu tens mensagens lindas! 
 
2. Ó tempo santo de Natal, 
alegras toda a gente! 
Jesus a cada coração, 
traz vida, paz, consolação. 
Ó tempo santo de Natal, 
alegras toda a gente! 

8. Pai Nosso – em conjunto 

9. Hino: 58 – LS 

1. Pai de amor gosto tanto de ti 
Pai de amor gosto tanto de ti 
Te amo, te quero, e prostrado, te adoro 
Pai de amor gosto tanto de ti. 

2. Meu Jesus amoroso tu és 
Meu Jesus amoroso tu és 
Minh'alma já limpaste e o espírito enviaste 
Meu Jesus amoroso tu és 

3. Santo espírito consolador 
Santo espírito consolador 
Tu nos santificas 
Em nós sempre habitas 
Santo espírito consolador 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Abençoado CULTO DOMÉSTICO! 
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1. Saudação e acolhimento 

2. Invocação 

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

3. Oração 
Amado Pai Eterno – Agradecemos-te porque nos concedeste a graça de 
conhecermos o teu Santo Evangelho que anuncia a vinda do Salvador Jesus 
e nos manténs sob teu permanente cuidado. Estamos no tempo de Advento 
entre o primeiro e o segundo Advento de Cristo. Santo Espírito, inspira-nos 
para que nos sintamos movidos a agradecer, orar e louvar e para vivermos 
em alegria na esperança do fim dos tempos; por Jesus Cristo, nosso Senhor. 
Abençoa a todos nós neste belo tempo de Advento. Amém.  
 

4. Hino: 572 – HL 
 

1. Já vem perto o natal, 
Canta o verde pinhal. 
Há sons festivos no ar, 
Vibram acordes no lar 
 

2. Cessem prantos e dor; 
Vence as mágoas o amor 
Do meigo infante Jesus 
Trevas transformam-se em luz 
 

3. Folga, ó meu coração: 
Ouve a doce canção 
Da multidão celestial. 
Eis que está perto o Natal 
 

 

 

Projeto 

Josué 

 

3. Ó tempo santo de Natal, 

eternamente lindo! 

Reina alegria em terra e céu: 

O amor do Pai Jesus nos deu. 

Ó tempo santo de Natal, 

eternamente lindo. 
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4. Reflexão – Texto: Rm 13.11-14 
 

“Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós 
estamos vivendo; chegou a hora de vocês acordarem, pois, o momento de 
sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. 
A noite está terminando, e o dia vem chegando. Por isso paremos de fazer 
o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na 
luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada 
de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou 
ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não 
procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês”. 
 
 

Estamos no tempo de Advento. São quatro semanas que antecedem o 
Natal. 
 

O que significa o Advento?  
 

Advento é um tempo de meditar sobre dois grandes acontecimentos 
decisivos para a humanidade.  
 

1º Advento – já aconteceu há mais de dois mil anos. Este acontecimento 
foi anunciado por Deus através do Profeta Isaías: “Pois o Senhor mesmo 
lhes dará um sinal: a jovem que está grávida dará à luz um filho e porá 
nele o nome de Emanuel” (Is 7.14).  
Neste primeiro Advento, Jesus, que é Deus, nasceu em Belém, conforme os 
relatados nos Evangelhos, e foi manifestado em carne para a salvação da 
humanidade. O objetivo de sua vinda foi para SALVAR a humanidade. 
 

2º Advento – depois de cumprir toda a obra para a qual tinha sido designado, 
tendo morrido e ressuscitado ao terceiro dia, Jesus subiu aos céus. 
Agora aguardamos a Segunda Vinda de Jesus, que acontecerá no dia do 
Juízo Final, em que ele que virá com o objetivo de JULGAR a humanidade. 
 

Naquele dia, ele virá em glória e majestade para julgar vivos e mortos. Todos 
os mortos ressuscitarão naquele dia e comparecerão diante o Senhor dos 
céus e da terra para serem julgados. Os fiéis em Cristo irão para os Novos 
Céus e Nova Terra, prometida por Jesus, e os descrentes para a 
condenação eterna.  
Os cristãos esperam com alegria e confiança a volta do Senhor Majestoso 
Todos os que creem em Jesus e no seu sacrifício substitutivo na cruz do 
calvário herdarão, por graça, a glória eterna e estarão com o Senhor para 
sempre. 
 
 
 
 
 

Ninguém de nós sabe o dia do segundo Advento, pois Jesus disse: “Mas 
ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem 
os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai” (Mt 24.36). É 
absolutamente certo que Jesus voltará, mas a data da volta não foi revelada. 
A Segunda Vinda pode acontecer a qualquer momento. O Pai determinará 
o dia e a hora. 
 

Atualmente, grande parte dos cristãos rememora a primeira vinda de Jesus 
Cristo, comemorando o Natal. Nesta ocasião, muitas famílias e igrejas se 
reúnem para celebrar o advento de Jesus Cristo ao mundo. 
 

No texto lido no início, somos lembrados de que “chegou a hora de vocês 
acordarem, pois, o momento de sermos salvos está mais perto agora do que 
quando começamos a crer. A noite está terminando, e o dia vem chegando”. 
 

Esse é o alerta sério, mas amoroso, sobre o cuidado que devemos ter e 
viver de “modo digno do Evangelho de Cristo” (Fp 1.27), porque a volta de 
Jesus pode acontecer a qualquer momento. E o Senhor não quer perder 
nenhum dos seus filhos. Ele quer buscar a todos para os Novos Céus e nova 
Terra. 
 

Os cristãos, amparados e protegidos por Deus, estão permanentemente 
correndo o risco de serem desviados do caminho da salvação. São tentados 
a entregar-se às paixões mundanas e a priorizar os valores materiais e os 
prazeres mundanos. É por isso que Pedro escreve: “Por isso, meus amigos, 
enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz 
com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência 
do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos” (2Pe 3.14 
e 15). 
 

O apóstolo Pedro ainda recomenda: “Porém continuem a crescer na graça 
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a ele, 
agora e para sempre! Amém”! (2Pe 3.18). 
 

Fomos regenerados para viver libertos do pecado, por graça de Jesus. 
Agora ele quer que vivamos atentos, seguindo vigilantes e preparados para 
esse grande dia, servindo a Ele e proclamando a mensagem da salvação. 
 

Jesus virá à terra para buscar aos seus filhos. Os sinais que antecedem a 
vinda de Jesus Cristo, se mostram cada vez mais nítidos (2Tm 3.1-45). A 
qualquer momento, o Senhor voltará em glória e majestade. 
 

Comemoremos o tempo de Advento com alegria e muita gratidão a Deus, 
suplicando para que o Espírito Santo nos mantenha firmes, confiantes no 
amor e na graça do Menino de Belém. Amém.                     Martinho Sonntag 


