
 

6. Oração – Feita por um dos participantes 
 

7. Pai Nosso – em conjunto. 
 

8. Hino - 100 (HL)  
 

1. Linda Páscoa do Senhor! Vem do céu um resplendor: É Jesus, que 
ressurgiu e da morte nos remiu. 

 

    :: Aleluia! Ressurgiu! Meu Jesus me redimiu!  
       Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador! 
 

2. Vem, festeja em gratidão esta Páscoa, vem, cristão! pois que Cristo a 
todos traz vida eterna em glória e paz. 

 

3. Aleluia! Proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio o 
mundo redimir. 
 

4. Não esperes, pecador, vem a Cristo, o Salvador! Ele à vida te conduz, 
junto ao Pai, na eterna luz. 
 

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.                     
 

10. Hino final: 293 (HL) 
 

1. Em Jesus amigo temos, / que sofreu a nossa dor / e nos manda que 
levemos / os cuidados ao Senhor. / Falta ao coração dorido / gozo, 
paz, consolação? / Leva, ó coração ferido, / tudo a Deus em oração. 

2. Andas fraco e carregado / de cuidados e temor? / Vai ao Salvador 
amado, vai com fé teu mal expor. / Busca o teu melhor amigo, / fala 
a Cristo em oração; / nele encontras terno abrigo / e repouso na 
aflição. 

3. Cristo é verdadeiro amigo; / disto prova nos mostrou, / quando, para 
ter consigo / os culpados, se humanou. Veio, com seu sangue puro, 
/ dos pecados nos lavar; / paz na terra e, no futuro, / vida eterna vai 
nos dar. 
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Contatos com: Pr. Martinho Sonntag 

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

 
 
 

 
 
 

 

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, enviaste o teu único Filho ao mundo para socorrer a 
humanidade. Ele cumpriu com todas as promessas, morreu na cruz e 
ressuscitou vitorioso no terceiro dia. Ele nos livrou do poder da morte e nos 
garante a vida eterna. Dá-nos forças, Senhor, através do Espírito Santo, para 
morrermos diariamente para o pecado e ressuscitarmos sempre de novo 
para uma vida bonita e agradável a Ti. Somos muito felizes por termos Jesus, 
o nosso Salvador. Sabemos que Ele estará sempre conosco, por sua graça 
e amor. Obrigado, Senhor, pela gloriosa ressurreição!  Abençoa a todos nós 
neste Culto Doméstico e durante toda a vida. Amém 
 

4. Hino 114 (HL) 
1. Cristo já ressuscitou / e seu túmulo deixou. / Vossas vozes levantai, 

/ seu triunfo celebrai 
2. Cristo a luta terminou / e a vitória conquistou. / Agonia, mágoa e dor 

/ não lhe causam mais horror. 
3. Nem a tumba resistiu; / Cristo, forte, ressurgiu. / Ele vive e 

prometeu / vida e glória lá no céu. 
4. Este prêmio iremos ter / e por graça ali viver. / Aceitemos nossa 

cruz, / e sigamos a Jesus. 
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Páscoa -  JESUS está VIVO! 
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5. Reflexão: Marcos 16.1-8 - Jesus está vivo! 
 

Ao lermos a Sagrada Escritura, desde o início até ao fim, concluímos que 
tudo o que foi revelado pode ser sintetizado nestas palavras: Deus ama 
a humanidade! 
 

Este amor se evidencia extraordinariamente na vinda e na humilhação do 
seu Filho. Ele que “tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual 
a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a 
natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, 
vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a 
Deus até a morte—morte de cruz” (Fl 2.6-8). 
 

Conhecemos a trajetória da vida de Jesus Cristo nos três anos de seu 
ministério – que culminou na Semana da Paixão. Basta lermos algumas 
frases do profeta Isaías para entendermos o terrível sacrifício de Jesus 
que ele sofreu em nosso lugar: “... suportou dores e sofrimentos sem fim. 
...  era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor 
que ele estava suportando. ... ele estava sofrendo por causa dos nossos 
pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades”.  
 

Vejamos os benefícios da obra dele em nosso favor: “Nós somos curados 
pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele 
recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido; cada 
um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o SENHOR castigou o seu 
servo; fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. ...foi 
preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com 
o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto 
por causa dos pecados do nosso povo” (Isaías 53.3-9 – NTLH – 
Recomendação: Ler todo o capítulo 53.). 
 

Ele morreu, sim! Mas, RESSUSCITOU! Venceu a morte e está VIVO! 
 

O anjo disse às mulheres no domingo da Páscoa, bem cedo, na sepultura 
aberta: “Ele ressuscitou, não está mais aqui; vede o lugar onde o tinham 
posto” (Mc 16.6). 
 

Essa é a mensagem consoladora para aquelas mulheres e para todos 
nós! A vitória de Jesus garante o PERDÃO, VIDA e SALVAÇÃO para 
todos os que nele creem. Tudo isso aconteceu por amor e graça do nosso 
Salvador.  
A partir da ressurreição de Jesus, a nossa futura ressurreição também 
está garantida pelo CORDEIRO VENCEDOR!  
Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As mulheres estavam preocupadas com a grande pedra que fechava a 
entrada da sepultura. Diziam: “Quem nos removerá a pedra da entrada 
do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava revolvida” (V. 3-4). 
 

Túmulo aberto! Nada pôde reter Jesus na morte! Pois, ele é Deus que 
veio ao mundo para ser vitorioso sobre o pecado, a morte e o inferno!  
Graças a Deus, somos herdeiros dessa vitória. 
 

É notável o emblema da narrativa da pedra revolvida na entrada do 
túmulo. É símbolo de vitória sobre a morte que nos dá liberdade e vida! 
Também é símbolo de consolo para os cristãos. Pois, quantos são os 
momentos em que cristãos podem estar vivendo sob o peso de “pesadas 
pedras” em suas consciências por causa do pecado. Talvez andam, por 
isso, ansiosos e abatidos, sentindo-se como se estivessem abandonados 
ou mesmo sob a condenação de Deus. Mas, o perdão conquistado por 
Jesus para nós, alivia o peso desta “pesada pedra” (culpa)! 
Nesses momentos, e em todos os tempos, lembremos que o perdão de 
Deus, conquistado por Jesus pela sua morte e ressurreição, é concedido 
a todos os que estão arrependidos e creem em Jesus Cristo. A certeza 
deste perdão restaura a alegria de viver e nos recoloca na abençoada 
perspectiva de uma futura ressurreição. 
 

Jesus afirma: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda 
que morra, viverá. Crês isto? (Jo 11.25). 
 

É por termos a certeza da ressurreição cremos, por graça de Deus, e 
cantamos: (106 – HL). 
 

1. Sei que vive o Redentor, 
sobre a morte é vencedor; 
ele aqui na cruz morreu, 
reina em glória lá no céu. 
 

2. Junto ao Pai, em grande amor, 
intercede a meu favor; 
quer em tudo me guiar, 
do pecado me guardar. 

 

E confessamos: “No terceiro dia, ressuscitou dos mortos”! Amém. 

                                                                Pastor Martinho Sonntag 

 

 

3. E, livrando de temor, 
alivia a minha dor; 
concedendo vida e paz 
alegria e alento traz. 
 

4. Em Jesus seguro estou, 

pois da morte me livrou. 

Minha vida aqui darei 

a servir meu Deus e Rei 


