GUIA DO CULTO NO LAR
SETE CARACTERÍSTICAS DO CULTO NO LAR
Em seu livro Família guiada pela fé, o pastor batista Voddie Baucham Jr. enumera sete
passos para um culto familiar bem-sucedido:
1. Deve nascer de uma convicção. Você deve estar convencido da importância desse culto para
o discipulado da família, ou então ele nunca se tornará um hábito.
2. Deve começar com o cabeça do lar. Não que as mulheres não possam liderá-lo, em especial
na ausência masculina. Mas, se você é marido e pai, tome a iniciativa.
3. Deve ter hora marcada. Se o culto não for planejado nem priorizado, você vai acabar
deixando-o de lado e outra coisa irá tomar o lugar dele.
4. Deve ser simples. O culto no lar possui, basicamente, três elementos: ler a Bíblia, orar e
cantar. Uma vez ou outra, inove um pouco, mas mantenha-o simples.
5. Deve ser natural. Você e os membros da sua família precisam ser vocês mesmos, sem tentar
reproduzir certas formalidades que acontecem no culto da igreja.
6. Deve ser obrigatório. Ninguém pode ser liberado da reunião. Tantas coisas são obrigatórias,
como ir à escola, e não são mais importantes do que cultuar no lar.
7. Deve ser participativo. Convide os filhos a cantar, escolher músicas, ler a Bíblia, discutir
questões e orar. Não é uma apresentação. Todos devem se envolver.
ROTEIRO SIMPLES
Tempo de Orar
Comece com uma oração, agradecendo pela oportunidade de estarem juntos. Cada dia, um
membro diferente da família pode fazer isso.
Tempo de Cantar
Em conjunto, escolha uma ou duas músicas conhecidas, inclusive para as crianças. Se alguém
souber tocar um instrumento, é hora de praticar. Se não, use músicas gravadas e disponíveis
(no YouTube, por exemplo); mas, nesse caso, certifique-se que a canção não tenha longas
ministrações. Escute-a primeiro.
Tempo de Ler a Bíblia
Escolha um texto bíblico, que pode ser um capítulo de um livro ou um salmo. Utilize uma
versão compatível com a maturidade dos membros da família. Alguém pode ser indicado para
fazer toda a leitura ou cada pessoa pode ler um versículo. Será muito interessante se a família
se envolver na leitura de um livro inteiro. Celebre quando completarem o livro.
Tempo de Refletir
Use as devocionais da campanha “Filhos: Herança do Senhor” na forma escrita ou em áudio.
Clique aqui para baixar o PDF e aqui para baixar os áudios. Outros materiais podem ser
utilizados, e a própria igreja pode produzir o seu conteúdo. Somente verifique que seja
adequado para a idade dos filhos.
Tempo de Interceder
Ore pelos membros da família, pelos demais familiares, pela cidade, estado e país, pelas
pessoas que vocês querem alcançar com o evangelho e por um campo missionário de Missões
Nacionais e Mundiais. Acesse os sites da JMN (www.missoesnacionais.org.br) e da JMM
(www.jmm.org,br) e compartilhe informações missionárias com a família. Termine com uma
oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarem juntos como família aos pés do
Senhor.

CLIQUE NA IMAGEM PARA ACESSAR A SALA DE ORAÇÃO ON-LINE.

CLIQUE NA IMAGEM PARA DOAR UMA CESTA BÁSICA AGORA.

