6. Oração – Feita por um dos participantes
7. Hino
1. Perdão dos meus pecados, /a paz de coração, /A vida em alegria devo
a ti, meu bom Deus.
2. Triste, Senhor, / Sem ti o mundo é, / Sem alegria, / sem a fé e sem amor.
Sozinho estou, /sem força, sem vigor, / Aonde irei, /a não ser a ti,
Senhor?
3. A linda natureza / alegra o meu cantar. / O amor de um amigo / devo a
ti, meu bom Deus.
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4. As horas de alegria, / Bem como as aflições, A ajuda que recebo / devo
a ti, meu bom Deus.

1. Saudação e acolhimento
2. Invocação

8. Pai Nosso – em conjunto

Iniciamos este Culto Doméstico em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

9. Hino: Em Jesus amigo temos (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 provas nos mostrou, / quando para ter
consigo / os culpados, se humanou. / Derramou seu sangue puro, /dos
pecados nos lavar; / Paz na terra e, no futuro, / vida eterna vai nos 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.
11. Hino final: Em paz e com perdão (197 – HL)
Em paz e com perdão, / despede a tua grei, / que de alma e coração
observa a tua lei.
Ensina-nos, Senhor, / em tua luz andar, / viver em santo amor e sempre o
praticar.

Abençoado Culto Doméstico

3. Oração
Amado Pai, graças te damos por todos os bens que sempre concedes a
cada um de nós. Obrigado pela vida e por tudo o que temos.
Especialmente te louvamos porque nos acolheste como teus filhos.
Revelaste o teu grande amor por nós, enviando o teu Filho Jesus Cristo
para pagar a nossa culpa pelo pecado. Agora temos o perdão gratuito e a
paz contigo.
Pedimos que olhes com misericórdia de nós e perdoes todos os nossos
pecados, por amor de Jesus. Ajuda-nos a aperfeiçoar a nossa vida para te
servirmos sempre, crescendo em amor a ti e aos nossos semelhantes.
Abençoa nosso CULTO DOMÉSTICO de hoje coma presença inspiradora
do teu Espírito Santo.
Amparados por teu amor e pela graça de Jesus, confessamos os nossos
pecados, cantando:
4. Hino:

1. Te confesso, ó Deus,
Os pecados meus.
São imensas transgressões,
Pecados e tentações.
2. Jesus, aqui estou.
Te peço, ó Senhor,
De mim tem compaixão.
Busco alívio ao coração.

3. Sei que cometi
Erros contra ti:
Pensamentos e ações,
Palavras e ingratidões.
4. Nesta petição,
Peço o teu perdão.
Venho em ti me consolar.
Só tu podes libertar.

5. Reflexão “E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também
perdoamos aos nossos devedores” (Quinta petição do Pai Nosso).
Uma pergunta inicial: As famílias cristãs enfrentam dificuldades nos seus
relacionamentos com os familiares e outras pessoas?
Desentendimentos e ofensas acontecem também entre familiares cristãos.
Estas dificuldades não resolvidas distanciam as pessoas e impedem a
convivência harmoniosa e podem gerar consequências ruins, como
agressões, separações e outros males.
Sem a prática do perdão, o convívio das famílias é arruinado pela
amargura, pelo ódio e rancor.
Oramos no Pai Nosso: “Perdoa as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores”. O que estamos dizendo nesta
petição?
Sabemos perdoar aos nossos “devedores”? É importante e necessário
perdoar?
Segundo Dr. Belisário Marques, médico psiquiatra, há uma série de
sintomas físicos e mentais associados com as mágoas reprimidas:
depressão, ansiedade, desespero, tristeza profunda, baixa autoestima,
desconfiança e dificuldades nos relacionamentos. As pessoas em conflito
e rancor sofrem problemas emocionais e físicos porque recusam pedir
perdão e a perdoar os outros.
Segundo a escritora americana Kay Kusma, o perdão recolhe (elimina):
A mágoa, a ira, o medo, a incompreensão, a vergonha, o orgulho e a culpa.
E, a partir do perdão, a convivência entre as pessoas passa a ser de paz
e tranquilidade. A família passa a viver num “Lar doce lar”.
A Palavra de Deus orienta:
“Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para
que sareis” (Tiago 5.16).
O perdão é uma atitude de humildade de quem tem Cristo no coração.
O perdão CURA muitas dificuldades de relacionamento. Remove as
barreiras da separação que nós construímos.
O texto de Mt 18.23-35 (Ler) deixa claro que o perdão é um mandamento!
Perguntas que pessoas fazem:
 Mas, se a outra pessoa não estiver arrependida e não
“quer conversa”?
 E se eu não tenho culpa, achando que não fiz nada de errado?
 Mas, se a pessoa não merecer perdão?

O perdão nunca é merecido. É sempre uma dádiva. É bondade em ação.
Deus nos perdoa por graça e amor de Jesus Cristo que morreu em nosso
lugar e pagou a culpa de toda a humanidade. Todas as pessoas que se
arrependem e creem em Jesus Cristo, obtém gratuitamente o perdão, sem
merecimento próprio. É perdão dado por graça por Deus. É o perdão
vertical: De Deus para os cristãos.
A partir deste perdão, os cristãos perdoam aos que lhes fizeram mal a eles
e pedem perdão aos que ofenderam. É o perdão necessário horizontal:
pessoa-a-pessoa.
Quantas vezes devo perdoar?
Jesus dá a resposta: “Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: —Senhor,
quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Sete
vezes? Não! Respondeu Jesus. Você não deve perdoar sete vezes, mas
setenta e sete vezes” (Mt 18.21 e 22). Esse 70x7 não significa que
devemos perdoar 490 vezes, mas sempre que tivermos a oportunidade!
De quem deve ser a iniciativa de pedir perdão e perdoar?
Sempre daquele que é cristão! Seja para pedir ou oferecer perdão!
Todos nós necessitamos do amor e perdão de Deus! O cerne da nossa fé
e vida é esta verdade que confessamos: Jesus sacrificou a sua vida por
nós para conquistar o perdão para a humanidade!
LouvaDO seja Deus pelo perdão e a paz que nós temos!
Apóstolo Paulo escreve à congregação de Corinto: “Procurem ser corretos
em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de
pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês”
(2Co 13.11).

Louvado seja Deus pelo perdão e a paz que nos concede!
Com muito amor, perdoemos os pecados dos irmãos e peçamos que nos
perdoem também.
Deus nos ajude para que sejamos assim.
Martinho Sonntag

