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espiritual para sua casa.
Como fez com Abraão, o
Senhor deseja que todo pai
“...ordene a seus lhos e a sua
casa depois dele, a m de que
guardem o caminho do
SENHOR” (Gênesis 18.19).
Cada um deve criar seus
lhos “...na disciplina e
admoestação do Senhor ”
(Efésios 6.4). Todo marido
deve amar sua esposa como
Cristo ama a sua noiva - a
Igreja - e seguir o exemplo
de Cristo de puricar a sua
esposa com “...a lavagem da
água pela palavra” de Deus
(Efésios 5.26).

Simplique a Adoração
Familiar
Don Whitney
Um homem que é como um
pai espiritual para mim
começou o que chamou de
“altar da família” com sua
esposa antes do casamento
e continuou elmente a
prática por meio da chegada
de lhos e netos por mais de
cinquenta anos.
Infelizmente, parece que
poucos homens, mesmo
entre as melhores igrejas
evangélicas hoje, poderiam
falar sobre o culto familiar
diário em sua casa. Na
mente de alguns, o
envolvimento ativo da igreja
elimina a necessidade do
culto familiar. Para outros, a
leitura da Bíblia, a oração e o
canto de louvor a Deus
juntos como uma família
têm sido atrapalhados pela
televisão, pela Internet e por
uma programação contínua
que torna até mesmo as
refeições em família uma
raridade.

Embora não seja a única
maneira, o método mais
simples de aplicar todos
esses textos de maneira
estável e prática é por meio
do culto doméstico diário. É
assim que gerações de
cristãos os entendem. Por
exemplo, tanto batistas
quanto presbiterianos no
século XVII viram esse
ensino bíblico e
incorporaram uma
linguagem idêntica sobre a
expectativa do culto familiar
nas declarações
confessionais mais inuentes

Mas o pai de família tem a
responsabilidade diante de
Deus de prover liderança
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em suas respectivas
histórias. Até hoje, muitas
igrejas ainda mantêm (pelo
menos ocialmente) que,
“Deus deve ser adorado em
todo lugar em espírito e
verdade; como em famílias
privadas diariamente.”
(Conssão de Fé de Londres
[Batista] 22.6; Conssão de
Fé de Westminster
[Presbiteriana] 21.6.)

os Provérbios. Por m,
trabalhe até cerca de um
capítulo por dia, lendo
consecutivamente um
determinado livro da Bíblia.
Recomendo que você faça
algumas perguntas para
determinar a compreensão
ou apenas peça às crianças
que repitam o que lembram.
Orar. Deixe que as palavras
da passagem que você leu
sugiram matéria para
oração. O marido/pai deve
orar, e talvez um ou todos os
outros membros da família.
Na maioria dos dias, isso
será breve.

Porém, de alguma forma,
muitos homens acham que o
culto familiar é complicado
ou que requer uma
preparação demorada. Mas
não precisa exigir mais
preparação do que sua
adoração pessoal a Deus. E
toda a experiência pode ser
reduzida a três elementos
simples: ler, orar, cantar.

Cantar. Use um hinário
(saltério) e cante acappella
(sem instrumentos), ou
cante junto com uma
gravação, ou deixe um
músico da família mostrar o
caminho. Cante apenas uma
estrofe ou enquanto a
família gostar.

Ler. A peça central do culto
familiar é a Bíblia. Leia uma
passagem de tamanho
apropriado para sua família,
fazendo todos os
comentários improvisados
que vierem à mente.
Aqueles com lhos mais
novos devem enfatizar as
porções narrativas das
Escrituras e, possivelmente,

Qualquer ordem de "ler,
orar, cantar" está bem. Não
precisa demorar muito para
ser ecaz. Seja paciente com
o interesse e atenção dos
mais jovens. Lembre-se de
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que você não está apenas
c u m p r i n d o u m a
responsabilidade para com
Deus liderando o culto
f a m i l i a r, m a s t a m b é m
apresentando a Ele seus
lhos. Nestes momentos
juntos, seus lhos podem
ver seu amor por Deus e por
Sua Palavra, e alguns dos
momentos mais ensináveis
de sua infância ocorrerão.
Portanto, comece o culto
familiar em sua casa hoje.
Não importa quanto tempo
você tem de adoração. Para
alguns, é melhor de manhã
cedo. Para outros, na hora
das refeições e, para outros,
na hora de dormir. Apenas
comece. Quer você esteja
casado há cinquenta anos ou
recém-casado, é só
c o m e ç a r. M a n t e n h a - o
simples e continue assim.

de um dos nossos cultos
precisará fazer sua inscrição
para os cultos presenciais.
Para isso, basta acessar o
link: bit.ly/igrejadearacaju
Continuaremos a
disponibilizar o programa
para o culto doméstico para
ajudar você e a sua família
durante esse período de
retorno gradual e
isolamento social.

Fonte:
www.reformation21.org/coun
terpoints/donaldwhitneysimplify-familyworshipthe-following.php
Tradução: Rev. Alan Kleber
Rocha
Nota: Se você reside em
Aracaju e deseja participar
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Roteiro para o Culto
Doméstico
Dia do Senhor, 09.08.2020
AD
*Manhã
8h30 – Inicie o Culto
Doméstico (se você é o
único cristão em sua casa
convide seus familiares. Caso
não seja possível, faça sua
devocional mesmo sozinho).
Comece com uma
Oração (invoque a
presença abençoadora do
Senhor para sua casa)
Cante louvores (pode ser
um Salmo ou um Hino)
Leia a Palavra de Deus
Medite na Palavra
Cante louvores (pode ser
um Salmo ou um Hino)
Encerre com uma Oração
(interceda por sua família,
igreja, nação, pelo mundo)
*9h – Transmissão Online
(ao vivo) com devocional
dirigida pelo Rev. Alan
Kleber

*Tarde
17h30 – Inicie o Culto
Doméstico (se você é o
único cristão em sua casa
convide seus familiares. Caso
não seja possível, faça sua
devocional mesmo sozinho).
Comece com uma
Oração (invoque a presença
abençoadora do Senhor para
sua casa)
Cante louvores (pode ser
um Salmo ou um Hino)
Leia a Palavra de Deus
Medite na Palavra
Cante louvores (pode ser
um Salmo ou um Hino)
Encerre com uma Oração
(interceda por sua família,
igreja, nação, pelo mundo)
* 1 8 h – Tr a n s m i s s ã o
Online (ao vivo) com
devocional dirigida pelo
Rev. Alan Kleber

TRANSMISSÃO DO CULTO
DISPONÍVEL NO YOUTUBE
1º Acesse
www.youtube.com/igrejadearacaju
2º Visualize na aba INÍCIO,
na cor vermelha, o quadrado
AO VIVO AGORA e clique.
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