
 

 
Jesus é o Messias! Ele o Emanuel – Deus conosco. A Ele precisamos ouvir. Ele,               
em sua Palavra, revela quem Ele é e qual é sua missão.  
 

Ele é o nosso Deus Salvador. Levou-nos ao conhecimento da Verdade e à fé nele               
e nos oferece, por graça, o PERDÃO, VIDA e SALVAÇÃO!  
 
Jesus sempre está conosco e nos alça do desânimo ao júbilo. 
 

A ele precisamos ouvir, crer nele e seguir os seus ensinamentos. Ele nos deu a               
nobre missão aqui no mundo de dizer a “todo o mundo” que Jesus é o único                
Salvador. 
 
 

Louvado seja Deus porque nos revelou seu amor, enviando Jesus para nos salvar             
e para nos dar a nobre missão de proclamá-lo a todas as nações. Amém. 
  

Pastor Martinho Sonntag 
 

6. Oração – feita por um dos presentes 
 

7. Hino: 295 – (HL) – Erguei-vos cristãos 
 
1. Erguei-vos cristão,o clarim já soou 
à luta vos chama quem vos libertou. 
Cingindo a armadura,por Cristo marchai! 
à sombra da luz corajosos lutai! 
 

2. Jesus vos remiu,afastai o temor, 
confiantes segui vosso bom Salvador. 
Na santa peleja ousados entrai! 
À sombra da cruz corajosos lutai! 
 

3. As forças do mal ide já defrontar, 
das suas prisões os cativos livrar. 
Do Cristo bem alto o pendão levantai! 
À sombra da cruz corajosos lutai! 
 
 

8. Pai Nosso – em conjunto 
 
 

9. 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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Culto Doméstico - 02/2021 – fevereiro/2021 
                                 Transfiguração do Senhor 
 

1. Saudação e acolhimento  
 

2. Invocação - Iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo  
                           Amém 
 

3. Oração 
 

Amado Deus Pai. Obrigado por teu amor que nos acolhe e ampara em todos os               
tempos. Foi pelo Batismo e pelo ouvir o Evangelho que o Espírito Santo nos levou               
à fé em Jesus Cristo e nos aceitaste como teus filhos. Somos imensamente gratos              
por pertencermos à tua família. E nessa família queremos permanecer sempre.           
Para estarmos em paz contigo necessitamos o teu perdão dos nossos pecados.            
Suplicamos que nos perdoes por amor de Jesus Cristo e nos fortaleça com a tua               
Palavra e Santa Ceia para permanecermos firmes na fé na vida consagrada a ti.              
Ajuda-nos sempre para superarmos as tentações do diabo, do mundo e da nossa             
carne pecaminosa. 
Mantém o teu Espírito Santo em nós, também agora neste momento de Culto             
Doméstico. Hoje queremos ouvir e meditar na maravilhosa história da          
Transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa esse momento de culto. 
Ouve a nossa oração por amor de Jesus. Amém. 
 

4. Hino: 191 (HL)  Saudai o nome de Jesus 
 1. Saudai o nome de Jesus! / Arcanjos, o adorai! / Ao Filho, que morreu na cruz, 
com glória coroai! / Ao Filho, que morreu na cruz, / com glória coroai! 
 

2. Ó escolhida geração / do bom, eterno Pai, / ao grande Autor da salvação 
com glória coroai! / Ao grande Autor da salvação / com glória coroai! 
 

3. Ó santo povo do Senhor, /o Salvador louvai! / Ao Homem-Deus, Libertador, 
com glória coroai! / Ao Homem-Deus, Libertador, / com glória coroai! 
 

4. Ó raças, povos e nações, / ao Rei dos reis honrai! / A quem quebrou-vos os                 
grilhões / com glória coroai! / A quem quebrou-vos os grilhões / com glória coroai! 
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5. Leitura Bíblica: Salmo 50.1-6 (Para o Domingo da Transfiguração) 
 

Fala o Poderoso, o SENHOR Deus, e chama a terra desde o Levante até o               
Poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso           
Deus e não guarda silêncio; perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor              
esbraveja grande tormenta Intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu                
povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de             
sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. 
 
6. Hino: 205 (HL) – “Digno és, ó Cordeiro”. 

a. Digno és, ó Cordeiro, de todo o louvor, graças nós rendemos por teu             
amor. 

b. Tua seja a glória e o domínio também, para todo o sempre. Amém. Amém. 
c. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém.             

Amém. 
d. Glória nas alturas, na terra também, glórias, aleluia! Amém. Amém.  

 
 

7. Mensagem: Marcos 9.2-9 – Tema: Do desânimo ao júbilo! 
 

Caros irmãos, 
 

Vocês já devem ter observado como os cristãos vivenciam momentos de otimismo            
e euforia e, de um momento para outro, passam para o abatimento, tristeza e              
pessimismo. Isso acontece em qualquer área da vida humana. Exemplificando:          
Elaboram um belo projeto qualquer, com ideias bem concebidas e começam a            
estruturar a sua execução com otimismo e esperança de obter os resultados e o              
sucesso planejados e almejados. Todo o processo foi construído de acordo com            
as melhores técnicas de planejamento. 
 

De repente, enfrentam adversidades, óbices de toda a ordem e forças restritivas            
que impedem o desenvolvimento progressivo do projeto. Em consequência,         
começa a desmoronar a certeza de sucesso programado do empreendimento. Se           
instala, então, o pessimismo que derruba a vontade de prosseguir na luta pelo             
projeto em andamento. 
 

Somente novos fatos favoráveis poderiam restituir o ânimo e a decisão de            
continuar no empenho pelo desenvolvimento do projeto. 
 

Foi exatamente isso que aconteceu na história do texto do Evangelho. 
 

Depois que Jesus deu provas inequívocas de que não era um simples ser             
humano, multiplicando pães e peixes e curado de um cego de Betsaida (Mc 8), o               
apóstolo Pedro respondeu de maneira magistral à pergunta de Jesus: “E vocês,            
quem dizem que eu sou”? A resposta magistral foi esta: “O senhor é o Cristo”               
(NAA), confessando publicamente que Ele é o Messias prometido no Antigo           
Testamento. 
 

Essa resposta revela a convicção do grupo dos discípulos de que finalmente veio             
o Messias. Porém, eles ainda estavam tomados da opinião e aspiração geral            
equivocada de que o Messias viria para restaurar o reino terreno do povo de Israel               
e libertá-los do domínio de reinos estrangeiros.  
 

Essa era a esperança do povo. Em função desta equivocada noção, os discípulos             
foram construindo o projeto de que teriam, provavelmente, uma vida com altas            
regalias e vida fácil no governo terreno do Messias Jesus, que seria um rei com               
todos os poderes, já demonstrados nos milagres anteriores (Cap.8). 
 

Mas, Jesus lembra-lhes a respeito da sua verdadeira missão aqui no mundo.            
Expõem claramente a necessidade de morrer e ressuscitar, conforme está escrito:           
“Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem            
sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes          
e pelos escribas, fosse morto e que, depois de três dias, ressuscitasse” (Mc 8.31). 
 

Esse ensinamento de Jesus abalou os discípulos. Pedro, impetuoso, reage,          
demonstrando toda a sua indignação e frustração, repreendendo a Jesus. Em           
outras palavras: “A tua morte, Senhor, não faz parte do nosso projeto”. O             
desânimo tomou conta dos discípulos. 
 

Eles ficaram ainda mais apavorados e frustrados quando o Senhor, em seguida, 
lhes disse: “Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e 
siga-me. Pois, quem quiser salvar a sua vida a perderá ...” (Mc 8.34-35 NAA).  
 

Imaginemos a frustração deles! Que baque para aqueles que aspiravam uma vida            
mansa, tranquila, sem embates e sofrimentos! O projeto deles estava indo “águas            
abaixo”. 
 

Jesus percebeu o mau estado anímico dos discípulos e que precisava ensiná-los e             
animá-los para a continuidade da missão para a qual eles estavam sendo            
preparados. É por isso que Jesus, seis dias depois desses episódios, “tomou            
consigo Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a sós, a um alto monte...”                
(Mc 9.2 – NAA). E, lá no alto do monte, Jesus foi apresentado aos três num                
momento de esplendorosa transfiguração, revelando Jesus com toda a majestade          
e glória. Os discípulos precisavam ser firmados na verdade a respeito do Messias             
confessado por Pedro no episódio anterior. Os três discípulos ficaram impactados           
e boquiabertos. O entusiasmo deles foi tão grande ao ponto de Pedro propor:             
“Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos três tendas: Uma para o senhor, outra             
para Moisés e outra para Elias”. 
 

Agora eles perceberam que a missão de Jesus é imensamente maior. Não era um              
reino terreno, mas um reino da graça para salvar a humanidade para que um dia               
todos os que Nele creem estejam com Ele no Reino da Glória eterna, como já               
estavam Moisés e Elias que apareceram junto ao Senhor no Monte da            
Transfiguração. 
 

Agora precisamos olhar para nós mesmos e perguntar: Jesus já frustrou algumas            
de nossas expectativas? Nunca busquemos em Jesus apenas bem-estar material,          
físico ou social. Essa pode ser a “teologia da prosperidade “ ou “teologia da glória”,               
tão difundida por algumas seitas. Não nos deixemos iludir por nós mesmos ou por              
falsas pregações. Nossa missão aqui no mundo é fazer o que a voz no Monte da                
Transfiguração afirmou: “ESTE É MEU FILHO AMADO, ESCUTE O QUE ELE           
DIZ” (V. 7b).                                                                       (Continua na pág. 4) 
 
 


