CULTO FAMÍLIA: Reflexão sobre a morte e o luto
Sábado de Aleluia, estamos de luto. Cristo morreu! Nosso altar está coberto por panos pretos, só há
sinal de tristeza. Sinal de morte!
Acreditamos que todos nós já sofremos a perda de alguém, seja familiar, amigo, vizinho ou apenas
conhecido. Nos sentimos impotentes, indefesos, medrosos diante da finitude que a morte significa.
Quando se trata de uma pessoa muito chegada, alguém a quem amamos em especial logo nos vem a
mente as vivências que compartilhamos, sejam elas boas ou ruins. Na maioria das vezes as boas nos
consolam e nos levam a agradecer pelo tempo de convívio.
Hino : GRAÇAS DOU
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou
Graças dou pelo futuro e por tudo que passou
Pelas bençãos derramadas, pela dor, pela aflição
Pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão.
Graças pelo azul celeste e por nuvens que a também
Pelas rosas no caminho e os espinhos que elas tem
Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou
Pela prece respondida e a esperança que falhou.
Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição
Pelo amor que sem medida, pela paz no coração
Pela lágrima vertida e o consolo que é sem par
Pelo dom da eterna vida sempre graças ei de dar.
Sábado de Aleluia, estamos de luto. Cristo morreu! Nosso altar está coberto por panos pretos, só há
sinal de tristeza. Sinal de morte!
A seguir nos damos conta da falta que sentiremos, nos assombramos com o fantasma da saudade.
Aprenderemos que a saudade dói, que não é apenas uma expressão, ela dói de verdade dentro do
nosso peito. Precisaremos conviver com a idéia de não ter mais esta pessoa por perto e
aprenderemos a duras penas a driblar e conviver com a saudades pois ela será , juntamente com as
lembranças , nossa eterna companheira .
Hino: DEIXA JESUS ENCHER TUA VIDA
Deixa Jesus encher tua vida
Com seu espirito e seu amor
Encher o teu coração de gozo e louvor
Deixa Jesus cuidar das coisas ,
Que te fazem infeliz
E andarás do modo como a bíblia diz!
Ou,ou,ou
Cristo , meu Cristo, venha em mim morar
Cristo, meu Cristo, venha em mim morar!
Oh! Venha e cante com toda
A alegria do teu coração
Renda tudo a Ele e tenha salvação

A Ele dê tuas tristezas
Desilusões e tua cruz
Tudo entregue hoje em nome de Jesus!
Ou,ou,ou.... } estribilho
Sábado de Aleluia, estamos de luto. Cristo morreu! Nosso altar está coberto por panos pretos, só há
sinal de tristeza. Sinal de morte!
Apesar de toda dor da perda para nós cristãos o consolo é a certeza da ressurreição, da vida eterna.
A esperança de um dia estarmos juntos novamente. Imaginar que esta pessoa estaria nos dizendo:
“estou vendo novo céu e nova terra, a promessa de Deus se cumpriu!” (Isaías 65:17).
Hino: NOVA ESTRADA
É hora de não olhar pra trás.
Só olhar prá Cristo, e nada mais.
Renunciar a velha estrada.
Em que outrora você andava.
/: É hora de recomeçar uma nova caminhada.
Em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada . :/
É hora de não olhar prá trás.
Só olhar prá Cristo, e nada mais.
Viver com ele a cada instante.
Seguir seus passos e ir avante.

Sábado de Aleluia, estamos de luto. Cristo morreu! Nosso altar está coberto por panos pretos, só há
sinal de tristeza. Sinal de morte!
Por fim nesta certeza precisaremos, apesar do luto, “seguir “ a vida! Enfrentar o medo e quem sabe
alguma culpa, lembrar com gratidão, conviver com a saudade e ter fé na ressurreição! Ver o que
temos diante de nossas vidas com esperança e testemunhar sobre o amor de Deus.
Hino: CONHECI UM MUNDO MAU
Conheci um mundo mau e com eles seus ardis.
Me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis,
Saber mais que qualquer um, construir algum amor,
Onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver.
Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo
E numa cruz por mim derramou sangue tão puro
Foi assim, foi assim que me salvou!
Eu conheço agora sim, a clareza de Jesus.
Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz.
Hoje eu quero sim saber do meu Mestre e Salvador,
Quero dar-lhe meu louvor, eu só n´Ele posso crer.

Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo
E numa cruz por mim derramou sangue tão puro
Foi assim, foi assim que me salvou!
Foi assim, foi assim que me salvou!

Sábado de Aleluia, estamos de luto. Cristo morreu! Nosso altar está coberto por panos pretos, só há
sinal de tristeza. Sinal de morte!
Para concluir gostaríamos de fazer uma ponte : vocês se deram conta que , apesar do contexto
histórico, várias passagens bíblicas relatam que os sentimentos, as emoções dos que amavam a
Cristo não foram diferentes das nossas? A gratidão pelos seus feitos, a culpa, a dor da saudade, a
insegurança pela falta do mestre, o medo de enfrentar a vida lá fora....
Porém uma diferença é fundamental: para eles não havia mais esperança, um ponto final foi
colocado após seu último suspiro, tudo havia acabado e o luto seria permanente.
Mas para nós tudo apenas estava começando! Cristo venceu a morte: ressuscitou!!!!
Aleluia !!! Cristo removeu os panos pretos do luto!
Para Refletir:
Para que haja morte é preciso antes ter vida!
Correto?
Ou para que haja a verdadeira vida, a ressurreição , a vida eterna , vida em abundância precisa
haver morte?

Hino: HÁ MOMENTOS
/: Há momentos que na vida
Pensamos em olhar pra trás
É preciso pedir ajuda
Para poder continuar
E clamamos o nome de Jesus
E clamamos o nome de Jesus
E clamamos, o nome , o nome de Jesus
Ele nos ajuda a carregar a cruz
Ele nos ajuda a carregar... a cruz :/
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1) GRAÇAS DOU
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou
Graças dou pelo futuro e por tudo que passou
Pelas bençãos derramadas, pela dor, pela aflição
Pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão.
Graças pelo azul celeste e por nuvens que a também
Pelas rosas no caminho e os espinhos que elas tem
Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou
Pela prece respondida e a esperança que falhou.
Pela cruz e o sofrimento e também ressurreição
Pelo amor que sem medida, pela paz no coração
Pela lágrima vertida e o consolo que é sem par
Pelo dom da eterna vida sempre graças ei de dar.
2) DEIXA JESUS ENCHER TUA VIDA
Deixa Jesus encher tua vida
Com seu espirito e seu amor
Encher o teu coração de gozo e louvor
Deixa Jesus cuidar das coisas ,
Que te fazem infeliz
E andarás do modo como a bíblia diz!
Ou,ou,ou
Cristo , meu Cristo, venha em mim morar
Cristo, meu Cristo, venha em mim morar!
Oh! Venha e cante com toda
A alegria do teu coração
Renda tudo a Ele e tenha salvação
A Ele dê tuas tristezas
Desilusões e tua cruz
Tudo entregue hoje em nome de Jesus!
Ou,ou,ou.... } estribilho
3) NOVA ESTRADA
É hora de não olhar pra trás.
Só olhar prá Cristo, e nada mais.
Renunciar a velha estrada.
Em que outrora você andava.
/: É hora de recomeçar uma nova caminhada.
Em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada . :/
É hora de não olhar prá trás.
Só olhar prá Cristo, e nada mais.
Viver com ele a cada instante.
Seguir seus passos e ir avante.

4) CONHECI UM MUNDO MAU
Conheci um mundo mau e com eles seus ardis.
Me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis,
Saber mais que qualquer um, construir algum amor,
Onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver.
Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo
E numa cruz por mim derramou sangue tão puro
Foi assim, foi assim que me salvou!
Eu conheço agora sim, a clareza de Jesus.
Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz.
Hoje eu quero sim saber do meu Mestre e Salvador,
Quero dar-lhe meu louvor, eu só n´Ele posso crer.
Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo
E numa cruz por mim derramou sangue tão puro
Foi assim, foi assim que me salvou!
Foi assim, foi assim que me salvou!

5) HÁ MOMENTOS
/: Há momentos que na vida
Pensamos em olhar pra trás
É preciso pedir ajuda
Para poder continuar
E clamamos o nome de Jesus
E clamamos o nome de Jesus
E clamamos, o nome , o nome de Jesus
Ele nos ajuda a carregar a cruz
Ele nos ajuda a carregar... a cruz :/

