
 
2. O apelo de Jesus 

 

“Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho”. A Palavra de Deus 
precisa ser anunciada integralmente, ou seja, a Lei e o Evangelho. A Lei 
convence da culpa pelo pecado e destrói a pretensa vaidade e orgulho humano. 
Convencido de que nada pode fazer pela sua salvação, o ser humano precisa 
ouvir a boa nova da salvação por graça de Jesus. Jesus conclama o povo para 
que se arrependa e creia! Todos precisam ouvir a mensagem daquele que é o 
“Caminho, a Verdade e a Vida”. Quando a igreja (povo de Deus) quer que as 
pessoas sejam salvas, precisa anunciar com voz clara e firme a Lei e o 
Evangelho. Esta proclamação comprova o amor às pessoas para que sejam 
salvas.  
 

Jesus conclamou: “Arrependam-se e creiam ...”. Isso não foi dito apenas para 
os que ainda são incrédulos, mas também a todos os cristãos. Todos 
necessitam do fortalecimento da fé pelos meios da graça (Palavra e Santa Ceia) 
e de arrependimento diário, conforme está escrito sobre o Batismo no 
Catecismo Menor (Pergunta 302): “Que significa este batizar com água? 
Significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diário, 
deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejo e, por sua vez, 
sair e ressurgir diariamente novo homem, que viva em justiça e pureza diante 
de Deus eternamente. (Ler também Ef 4.24).  
 

Pedimos: Deus misericordioso concede-nos a tua ajuda para que 
permaneçamos arrependidos e com fé inabalável no Evangelho para que, 
quando nos chamares desta vida, nos leves, por graça de Jesus, para a glória 
eterna. Abençoa-nos para que continuemos firmes na vida com Jesus, não nos 
deixando abalar ou desviar diante das dificuldades da vida e nos capacita para 
o desempenho de uma vida consagrada de servos de Deus e no cumprimento 
da nobríssima missão que ele nos confiou. Deus esteja com todos! Amém.                            
                                                                                                   Martinho Sonntag  
 

6. Oração – feita por um dos participantes (Também pode ser usado o hino 64).  
 

7. Pai Nosso – em conjunto  
 

8. Hino: Concluímos com louvor (202 – HL)  
 

1. Concluímos com louvor / nosso culto, abençoados. / Na palavra do Senhor / 
fomos todos confortados. / Sua bênção dispensada / seja sempre renovada.  
 

2. Continue em nosso lar / este culto a Deus rendido; /seja todo o nosso andar 
/ um servir agradecido. / Seu Espírito nos guie, / e as veredas alumie.  
 

3. Queiras, Deus, abençoar a saída como entrada. / Dá-nos pão e bem-estar, / 
tua ajuda na jornada. / Vem, por morte venturosa, / dar-nos vida gloriosa. 

 

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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Culto Doméstico – Edição 01.2021 – Janeiro/2021 
 

Tempo de Epifania (Cor verde) 
 

1. Saudação e acolhimento (pelo líder) 
 
 

2. Oração (todos) 
 
Amado e bondoso Deus! 
Louvamos o teu santo nome, Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador e Deus 
Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. 
Aqui estamos, Senhor, para celebrarmos o Culto Doméstico. Pedimos que 
nos acolhas. Concede-nos perdão dos nossos pecados, por amor de Jesus, 
e fortalece a nossa fé e confiança nas promessas da tua santa Palavra. 
Estamos felizes nesse tempo de Epifania porque revelaste Jesus Cristo a 
todos nós. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. 
Abençoa a todos nós aqui reunidos com a presença do teu Espírito Santo. 
Ouve-nos por Jesus Cristo. Amém. 
 

3. Leitura: Salmo 62 (Salmo do 3º Domingo de Epifania – 24/01/21). 
 
4. Hino: Ó santo Deus (167 – HL) 
 

1. Ó santo Deus, ao nome de Jesus / rendemos sacrifícios de louvor / por 
todo o bem obtido pela cruz. / Bendito seja o nome do Senhor! 
 

2. O mundo inteiro, ao nome de Jesus, / se dobrará perante o Criador; / os 
teus remidos viverá na luz / e exaltarão o nome do Senhor. 

 

3. Desde a manhã até à noite, aqui, / aos povos anunciamos teu amor; / 
nossa esperança sempre está em ti.  / Com bênçãos nos despede, ó 
bom Senhor. 

 
 

 

 

Projeto 

Josué 
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5. Reflexão 
Texto:  Mc 1.14-20: “Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região 
da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou 
a hora, e o Reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados 
e creiam no evangelho (versículo 15). Jesus estava andando pela beira do 
lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simão e o seu irmão 
André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: —
Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles 
largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante Jesus 
viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam 
no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e eles 
deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele” 
(Evangelho do 3º Domingo de Epifania – 24/01/2021). 
 

Irmãos! 
 

Estamos no tempo de Epifania. Essa palavra significa revelação ou 
manifestação. É o período litúrgico em que lembramos do propósito divino de 
que Jesus Cristo, o único Salvador, seja levado ao conhecimento de toda a 
humanidade.  
Esse é o sentido da celebração do dia de Epifania do Senhor. O dia de Epifania, 
dia 6 de janeiro, também é chamado de Natal dos Gentios. O texto bíblico que 
marca o início deste período é o texto de Mt 2.1-12: A visita dos magos do 
oriente ao Menino Jesus. Esses magos eram gentios. 
Antes da sua Ascensão, Jesus comissiona os discípulos com estas palavras:  
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ...” (Mt 28.19a), confirmando 
assim a importância da missão de levar CRISTO PARA TODOS. 
  

A revelação de Jesus ao mundo foi uma providência divina para que a 
maravilhosa graça de Deus chegasse ao conhecimento do povo gentio, isto é, 
de todas as nações, não somente ao do povo de Israel (o povo judeu da época).  
 

Todos nós fomos beneficiados com esta providência da Epifania. Damos graças 
a Deus porque a mensagem da salvação chegou até nós. 
 

Como integrantes da família de Deus, foi-nos confiada a nobre missão de 
compartilhar o Evangelho com todas as pessoas que estão ao nosso alcance. 
A missão delegada por Deus aos cristãos é que compartilhem a mensagem da 
salvação sem discriminar pessoa alguma. Esse é o propósito de cada cristão e 
da igreja. 
 

Lendo o versículo 15 do Evangelho de hoje, Jesus apresenta duas importantes 
informações e um forte e impactante apelo à humanidade: 
 
 
 
 
 

 

1. As informações de Jesus 
 

1. “Chegou a hora” 
Jesus informa que o “Tempo está cumprido”. Na versão NTLH, esse texto é 
“Chegou a hora”.  
A promessa de que o Messias Salvador nasceria na “plenitude dos tempos” já 
se cumpriu. Ele, o Salvador anunciado no Antigo Testamento já chegou. (Ler: 
Gl 4.4-5). 
 

Agora é um novo tempo, o tempo da Nova Aliança (Novo Testamento) em que 
todos precisam conhecer Jesus e serem salvos pala graça Dele. 
 

“Chegou a hora” para que o confortante e maravilhoso Evangelho seja pregado 
e ensinado ampla e intensamente, começando na família e continuando na 
igreja e no mundo. É hora de os cristãos intensificarem, com alegria e gratidão, 
ações para “fazer discípulos de todas as nações (Mt 28.19). 
 

Perguntas para reflexão:  
O que você pode fazer: 1. Em e com a sua família?; 2. O que você pode fazer 
na e através da igreja?; 3. O que você pode fazer para que a humanidade 
conheça o Salvador? 
A humanidade angustiada precisa ser informada urgentemente da única 
possibilidade de salvação, pois “não há salvação em nenhum outro; porque 
abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual 
importa que sejamos salvos” (At 4.12). 
 

Somos muito agradecidos a Deus porque este Evangelho chegou até nós e que, 
pela ação do Espírito Santo, fomos levados à fé no Salvador Jesus. 
Agora nós, movidos pelo amor de Deus, temos a oportunidade de servirmos a 
Deus, de comunicar a mensagem da salvação, evangelizando as pessoas.  
 

Essa missão é muito necessária e URGENTE, porque: 
 

2. O “Reino de Deus está perto”  
Jesus nasceu em Belém. Ele é o Salvador prometido no Antigo Testamento. 
Estamos no tempo do Reino da Graça. É o tempo em que Deus deseja que 
todos “cheguem ao pleno conhecimento da verdade” e sejam salvos. 
 

Aguardamos a volta de Jesus Cristo, quando Ele acolherá no Reino da Glória 
todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. E, esse 
arrependimento e o crer em Jesus precisa acontecer na vida das pessoas antes 
da chegada de Jesus para o Juízo Final, porque depois não haverá mais 
oportunidades. Eis a razão da urgência de levarmos a bendita mensagem da 
salvação gratuita a todas as pessoas ao nosso alcance. 
Deus nos conceda as oportunidades e nos capacite para que efetivamente 

falemos de Jesus ao mundo!                                             


