
7. Oração: Lembrando o Dia de Ação de Graças 

Amado Deus Pai, obrigado por toda a graça em Jesus Cristo, o nosso Senhor 

e Salvador. Obrigado pelo perdão dos pecados que nos concedes por Jesus 

Cristo.  Somos gratos pela vida que nos deste, a vida de todos os familiares e 

amigos que estão conosco neste dia, e por aqueles que não podem estar. 

Obrigado pela dádiva que é acordar a cada novo dia. Obrigado, Senhor, pela 

fé que o teu Espírito Santo criou em nós. Obrigado pela natureza que nos nutre 

e pela luz de cada novo amanhã.  Obrigado por cada refeição que o Senhor 

coloca em nossa mesa. Obrigado por nos dar um teto e um lar seguro para 

nos abrigarmos e para repousar os nossos corpos cansados. Obrigado pelo 

nosso trabalho, pela nossa saúde, pelo nosso amor e união. Obrigado, Deus, 

por estar sempre presente em nossas vidas, olhando e rogando por nós, nos 

guiando e nos protegendo. Obrigado, Senhor, por todas as graças que nos 

concede e por nos conceder a tua benção, hoje e sempre. Oramos em nome 

de Jesus Cristo. Amém! 

 
 

8. Pai Nosso – em conjunto. 
 

9. Hino: Graças dou 

1. Graças dou por esta vida / pelo bem que revelou. / Graças dou por meu 
futuro / e por tudo que passou, / pelas bênçãos derramadas, / pela dor e, na 
aflição / pelas graças reveladas; /graças dou por teu perdão. 
 

2. Graças pelo azul celeste / e por nuvens que há também, / pelas rosas no 
caminho / e os espinhos que elas têm, / pela escuridão da noite, / pela estrela 
que brilhou, / pela prece respondida / e a esperança que falhou. 
 

3. Pela cruz e o sofrimento / e a feliz ressurreição, / pelo amor que é sem 
medida, / pela paz no coração, / pela lágrima vertida / e o consolo que é sem 
par, / pelo dom da eterna vida - sempre graças hei de dar. 
 

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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Contatos (Sugestões e colaborações) com: Pastor Martinho Sonntag 

martinho@ielb.org.br - (51) 99644-0761 ou (51) 3332-2111 (IELB) 
 

Culto Doméstico – nº 09/2019– novembro/2019 
 
 
 

 É TEMPO de AÇÃO DE GRAÇAS e de ADVENTO 
 

 

1. Saudação e acolhimento (pelo líder) 
 
 

2. Oração (todos) 
 

Amado Deus eterno, nós te adoramos, louvamos e queremos meditar em 
tua Palavra. Estamos reunidos com a certeza de que nos aceitas e acolhes 
movido por teu grande amor por nós. Somos atraídos por tua imensa 
bondade e misericórdia.  Aceita e abençoa-nos com tua confortadora 
presença neste Culto Doméstico. Ilumina o teu povo e ajuda a todos nós 
para que celebremos o tempo de Advento com alegria, júbilo e gratidão a 
ti pelo nascimento do Salvador Jesus Cristo, o nosso amado Salvador.  
Assim, invocamos a Tua presença, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 
Santo, um só Deus eterno! Amém. 
 

3. 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 
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4. Reflexão – Advento: Is 7.14-16 – Uma maravilhosa notícia! 

 
 

Deus anuncia a Acaz (Rei de Judá, 735 anos a.C.) uma notícia extraordinária: 
“Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel” 
(v.14). 
 

É normal que a notícia do nascimento de uma criança alegra os pais que a 
aguardam ansiosamente. Isto acontece quando nasce uma criança humana. 
É um momento novo na família.  
 

No entanto, a criança anunciada pelo SENHOR é um menino diferente, 
especial e único!  
 

Quem é este Menino? Por que Ele é tão especial e importante? 
 
 

Seu nome é “Emanuel”, que significa “Deus conosco”! Ele não é um simples 
humano pecador, incapaz, fraco e falível. Ele é Jesus Cristo, o próprio Deus, 
perfeito e santo, que tomou a forma humana para fazer o que ninguém de nós 
está apto a realizar: Pagar a culpa humana diante da justiça divina e promover 
a paz entre os pecadores e Deus. Em outras palavras, Ele se humilhou 
assumindo a forma de servo para, em nosso lugar, pagar com a Sua morte a 
culpa de todos nós. Ele derramou seu sangue inocente na cruz do Calvário 
em pagamento pelos nossos pecados. 
 

Ele morreu, sim, mas não está morto!  Ressuscitou! Está vivo e governa o 
universo! 
 

O profeta Isaías fala dele: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos 
deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso, 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” (Is 9.6). 
 

Ele está conosco neste momento em que realizamos o Culto Doméstico e em 
todos os tempos de nossa vida, também quando passamos por momentos de 
dificuldades e clamamos a Ele, mesmo naqueles momentos em que achamos 
que ele está ausente. Que consolo e que segurança! Ele nos convida a crer e 
confiar em sua obra por nós e na presença Dele.  
 

O nascimento de Jesus traz uma certeza para a humanidade: A salvação dos 
que, arrependidos dos seus pecados, Nele creem. 
 

Advento é um tempo de reconhecermos os nossos pecados e de 
reafirmamos nossa fé, nossa confiança e esperança no Senhor Jesus 
Cristo.  
 

É tempo de nos alegrarmos e proclamarmos com os anjos de Belém: “Glória 
a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer 
bem” (Lc 2.14). 
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A tarefa de anunciar Jesus a todas as pessoas é um santo privilégio que Deus 
nos deu. Um compromisso que desempenhamos com amor, gratidão e muita 
alegria para honra, glória e louvor de nosso Deus.   
  
Obrigado, amado Deus, pela vinda de Jesus ao mundo para nos salvar.                         

 Martinho Sonntag 
 

5. Oração 
 

Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra e pelo amor 

que revelaste a todos nós através de Jesus Cristo, teu filho amado, a 

verdadeira luz para o nosso caminho. Por sermos muitas vezes infiéis ao teu 

amor, perdoa-nos e muda o nosso coração para seguirmos a luz do teu filho 

Jesus, testemunhando da luz, única esperança para que as pessoas deste 

mundo tão conturbado ouçam o teu Evangelho e sejam salvas por tua graça. 

Ensina-nos a sermos verdadeiras testemunhas da luz que queremos 

compartilhar. Queremos aprender com João Batista, que corajosamente 

apontou para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 

Seja esta a nossa principal mensagem neste Advento e Natal. 
 

Intercedemos por todas as pessoas ainda não alcançadas pela luz de Cristo, 

pelos que sofrem dificuldades, pelos que têm falta de sentido na vida, pelos 

que sofrem com o desemprego, com doenças e estão desanimados. Abençoa 

a mensagem do Advento e Natal para que traga esperança, paz e salvação a 

muita gente. Fortalece a confiança de teus filhos nas promessas de Jesus e 

lembra-os sempre de que estão bem guardados em tuas bondosas mãos. 
 

Amado Deus, acompanha nossas famílias na caminhada aqui no mundo. 

Mantem em nós a paz trazida pelo menino Jesus.  Amém. 
 

6. 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 gente! Jesus a cada coração, 
traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a 
gente! 

 

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!         (Anônimo. Mel. O TANNENBAUM, Alemanha, 1749). 
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