Culto familiar da Reforma
Aprendendo sobre nossa fé em nosso lar

Tema: Salvos pela Graça
Versículo base: Efésios 2.8
Neste material oferecemos uma sugestão de liturgia para o culto doméstico da Reforma. Este
culto pode ser um momento de celebração do verdadeiro significado da nossa salvação. Um
momento para aprender sobre a fé cristã, para que assim as sementes da palavra de Deus
sejam plantadas em seus corações. Sabemos que cada família tem suas peculiaridades e
desafios, por isso o mais importante é que você promova um ambiente de amor e exemplo
cristão no seu lar.
O foco desta liturgia é demonstrar que "somos salvos pela graça, mediante a fé e isso não
vem de nós é dom de Deus” (Ef 2.8). A Reforma Protestante nos lembra que temos livre
acesso ao Pai, por meio de Jesus Cristo, podemos ler sua Palavra e nos aprofundar nas bases
de nossa fé.
Estamos orando para que as famílias ao redor do mundo tenham lindas celebrações de
Reforma! Soli Deo Glória!

Tema: Salvos pela graça
Versículo base: Efésios 2.8
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Esta brincadeira tem
como propósito caçar os 5
solas.
A cada local é importante
ler o texto bíblico e ao
final com todas as pistas
fazer uma recapitulação
para poderem juntos
aplicar o ensinamento.

Oração

Oração de
Agradecimento

Caça ao
tesouro

Implicação
e aplicação

Oração

Somos salvos pela graça, por
meio da fé, não precisamos
de intermediários, além de
Jesus para ter acesso a Deus.
Por isso vamos agradecer por
tão grande salvação e vamos
memorizar Efésios 2.8

Caça ao Tesouro da Reforma
Uma atividade para toda família

1- Antes de começar a brincadeira coloque cada pista em seu devido lugar, de acordo com as rimas. Cada pista nos leva a
conhecer um dos 5 solas que são a base fundante de nossa fé reformada.
Pista 1: Entregue em mãos;
Pista 2: Próxima de um porta retrato ou quadro;
Pista 3 : Fruteira;
Pista 4: Espelho;
Pista 5: Sapateira;
Pista 6: Próximo de alguma pia;
Pista 7: Após ler 1 Coríntios 10.31 entregue uma surpresa da Reforma.

2- Comece este momento explicando que as 5 solas são os pontos mais importantes que diferem os cristãos (EXPLICAR)
3- Entregue a primeira pista e bom jogo!

Estou escondido perto de uma

Para guardar as frutas que serve ISTO.

PINTURA.

Eu te apresento o Solus… Christus

Te apresento o primeiro sola,
Texto: João 15.5

o sola… scriptura

Filipenses 4.13

Texto: Salmos 119.105
2 Timóteo 3.16
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Hoje de manhã sobre mim sua imagem

Estou escondido onde seu sapato

se REFLETIA.

RESIDE.

Te apresento a Sola… gratia

Te apresento o Sola… fide
Texto: Efésios 2.8

Texto: Efésios 2.5-7
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O firmamento anuncia a obra de suas

Onde se lava a louça, lava roupa ou

mãos, nossa surpresa está onde

lava as mãos. Eu sou a pia!

fazemos refeição.

Te apresento a Soli… Deo Gloria

Texto: 1 Coríntios 10.31

Texto: Isaías 6.3

Supresa!

Salmos 19.1
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“Vocês são salvos pela graça, por meio
da fé. Isso não vem de vocês; é uma
dádiva de Deus."
Efésios 2.8
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Feliz Dia da
Reforma!
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Sugestão de vídeos e louvores

Daniel Souza - Salvo pela graça
Link: https://www.youtube.com/watch?v=m3Rja6IeLBk
Vineyard - Perdão e Graça
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3saFpwTqcQ0
Diante do Trono Kids - Porque me amou tanto assim
Link: https://www.youtube.com/watch?v=S2rdni8X14o
Projeto Sola - Redenção
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ljUhhNeVrCU
Vineyard - Tua Graça
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Q4ik2Yvi_Vg
PIB Curitiba - Graças Dou
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jdRf3gF8h24
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