
 

6. Oração feita por um dos presentes 

7. Hino: Deus vos guarde (188 – LS) 

1. Deus vos guarde pelo seu poder 
Protegidos, abençoados 
Desfrutando os seus cuidados 
Deus vos guarde pelo seu poder 
Pelo seu poder e no seu amor 
Estaremos todos com Jesus 
Pelo seu poder e no seu amor 
Oh! Que Deus nos guarde em sua luz! 
 

2. Deus vos guarde para o seu louvor,  
consolados e contentes 
Achegados sempre aos crentes 
Deus vos guarde para o seu louvor 
Pelo seu poder e no seu amor 
Estaremos todos com Jesus 
Pelo seu poder e no seu amor 
Oh! Que Deus nos guarde em sua luz! 
 
 

 

8.. PAI NOSSO e BÊNÇÃO (Em conjunto) 
 

9. Hino: Guia-nos Jesus (322 0 HL) 
 

1. Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, 
Sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos teus, Leva-os para os céus.  
 

2. Em aperto e dor mostra o teu favor. Quando vem a desventura, O teu 
filho não murmura. Pelas aflições vamos às mansões.  
 

3. Quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos 
sempre paciência. Faze-nos fitar o celeste lar. 
 

4. Vem-nos conduzir ao feliz porvir. Não nos deixes sem amparo no 
caminho agreste e ama. Finda a vida aqui, leva-nos a Ti.    
                                         

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. 
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1. Abertura – Saudação (Feita pelo líder). 
 

2. Invocação – Iniciamos este Culto Doméstico em nome de Deus Pai,    
                         Filho e Espírito Santo – um só Deus para sempre. 
 

3. Canto: “Damos graças” (88 – LS) 
 

Damos graças ao Senhor 
Damos graças 
Graças pelo seu amor 
Damos graças ao Senhor 
Damos graças 
Graças pelo seu amor 

 

De manhã cedo 
Os passarinhos estão cantando 
Louvando ao Criador 
E tu amigo porque não cantas 
Louvando a Cristo Jesus 
O Salvador 

 

4. Oração  
   Amado Deus Pai eterno, estamos muito felizes por sermos teus filhos. 
Somos muito gratos por seres nosso Pai Eterno, por graça de Jesus Cristo, 
teu Filho e nosso Salvador. 
    Pedimos que olhes para cada um de nós com a tua compaixão e 
misericórdia. Perdoa todos os nossos pecados, sejam eles de ação e de 
omissão - quando não fazemos o que Tu queres que seja feito por nós. Ajuda-
nos com o teu Espírito Santo para que nossa fé seja fortalecida e sejamos 
capazes de te servirmos no lar, no trabalho, na igreja e na pátria.  
Abençoa o Culto de hoje e a cada um dos presentes. Em nome de Jesus. 
Amém. 
 

 

 

 

Projeto 

Josué 

3. Deus vos guarde sempre em 
seu amor 
No trabalho glorioso 
Para o dia venturoso 
Deus vos guarde sempre em 
seu amor 
Pelo seu poder e no seu amor 
Estaremos todos com Jesus 
Pelo seu poder e no seu amor 
Oh! Que Deus nos guarde em 
sua luz! 
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5.  Reflexão: Expectativas e esperanças 

Jr 33.3: “Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei cousas grandes e 

ocultas, que não sabes”.                                                                                   

Rm 15.13: “E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no 

vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito 

Santo” 

Todos nós cultivamos expectativas para o futuro. Os jovens têm expectativas 

bem peculiares. Os estudantes se dedicam aos estudos na expectativa de 

aprovação nos cursos que estão frequentando. O agricultor lança a semente 

no solo na expectativa de boa colheita. Os idosos esperam ter uma vida 

tranquila e abençoada na idade avançada. O povo brasileiro sonha em 

alcançar tempos melhores de paz e prosperidade e livres dos males que a 

assolam. 

O povo de Deus tem expectativas especiais. Visam uma dupla edificação da 

igreja. Uma edificação qualitativa dos cristãos, buscando o aperfeiçoamento 

da vida de santificação dos cristãos através de mais estudos da Palavra de 

Deus e maior consagração a Deus e à Sua igreja, e outra quantitativa, isto 

é, a conquista de muitas pessoas para o Reino de Deus através da 

evangelização. 

Como alcançar o que se busca, quando em todas as atividades há a 

necessidade de enfrentar forças restritivas que tentam impedir a caminhada 

rumo à conquista e manutenção dos objetivos estabelecidos? São 

dificuldades e obstáculos que precisam ser enfrentados e vencidos. 

Mas como? Onde obter as forças suficientes e os meios mais adequados 

para conquistar o que está proposto, especialmente tratando-se de avançar 

no desenvolvimento da vida espiritual de cada pessoa e no progresso do 

trabalho da igreja? 

Lembremos que a expectativa é a condição de quem espera que se 

concretizem os seus anseios para o futuro. Para isso, investe os seus 

recursos intelectuais, físicos, sociais, econômicos na esperança da obtenção 

do que almeja.  

Confiar unicamente dos recursos humanos e nas suas capacidades e 

recursos pessoais?  Nos seus projetos e planejamentos, na tecnologia e nas 

suas qualidades intelectuais? Infelizmente é comum encontrar pessoas que 

se apoiam neles próprios. 

Quando cristãos estão diante de desafios no trabalho da edificação da igreja, 

facilmente os seus planos são frustrados quando se apoiam apenas em 

recursos e condições humanas. 

É imperioso lembrar que a igreja não pode ser administrada como se fosse 

uma empresa comercial/secular. Ela precisa entender que há uma grande 

diferença entre uma empresa secular e a igreja. 

A igreja conta com um poder infinitamente superior aos recursos humanos. 

É Deus que age através de pessoas que se colocam em humildade e 

dependência do poder e do amor de Deus e que confiam na ação do Espírito 

Santo. Por isso, por exemplo, nunca podemos quantificar com antecedência 

quantas pessoas serão convertidas ou determinar quantos recursos 

financeiros serão ofertados em determinado período. 

A ação do Espírito Santo atua através dos meios da graça – batismo e 

pregação e ensino do Evangelho. É Ele que capacita as pessoas. É por isso 

que o apóstolo Paulo proclama: “Não me envergonho do Evangelho, pois 

é o PODER de Deus para a salvação de todo aquele que crê...” (Rm 

1.16a). 

Deus, que veio ao nosso encontro em Jesus Cristo, nos chama a confiar 

NELE e ter esperanças fundamentadas, como disse ao profeta Jeremias: 

“Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei cousas grandes e ocultas, 

que não sabes” (Jr 33.3). Observe o texto. Ele vai revelar “Coisas ocultas”, 

isto é, coisas reservadas para nós no futuro para os seus filhos que depositam 

toda a sua confiança e esperança NELE!  Ele garante coisas que não temos 

condições de projetar e calcular. 

O apóstolo Paulo escreve aos romanos: “E o Deus da esperança vos 

encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de 

esperança no poder do Espírito Santo”. É isto que precisamos! 

Vamos viver em nossas famílias com a certeza da presença de Deus que 
nos contempla com a sua graça, amor e direção. 
Que tenhamos “gozo e paz no crer para que sejamos ricos na esperança do 
poder de Deus”.   
Que as palavras de Paulo a Timóteo sejam também as nossas palavras de 
certeza e esperança: “É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho 
muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é 

poderoso para guardar, até aquele dia, aquilo que ele me confiou (2Tm 1.12). 
Amém.                                                                                Martinho Sonntag 
  


