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TEXTO BÍBLICO 
BÁSICO
DEUTERONÔMIO 6:1-9



E eles disseram: 
Crê no Senhor Jesus Cristo e 

serás salvo, tu e a tua casa.

—Atos 16:31
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OBJETIVOS

o desafio de discipular a 
família nos dias de hoje, tão 

marcados pela 
incredulidade e indiferença 

quanto às coisas 
concernentes à Deus;
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o culto doméstico como 
forma de discipular os 

filhos e fortalecer a fé dos 
cônjuges.

ENCARAR RESTAURAR

que precisamos evangelizar 
nossos parentes com 

sabedoria;

ENTENDER



1. O DISCIPULADO 

NA FAMÍLIA 

NUCLEAR
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Prioridade
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1.1 Modelos de família nuclear



10 Tipos de família segundo a 

sociologia

pós-moderna

DE ORIGEM EXTENSA NUCLEAR RECONSTITUÍDA MONOPARENTAL

NUMEROSA HOMOPARENTAL ADOTIVA ANFITRIÃ SEM FILHOS
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IDEAL DE DEUS PARA O CASAMENTO

1 2 3 4
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1 - Heterossexual

“Nenhum homem deverá ter relações sexuais 
com outro homem como se fosse mulher. Isso 

é repugnante.” 

Levítico 18.22



1. “cada um tenha a sua própria esposa, e 
cada uma, o seu próprio marido”. 1 Co 7.2 

2. “É necessário, portanto, que o bispo seja 
irrepreensível, esposo de uma só mulher” 
1 Timóteo 3.2 

a sua 
mulher.

2 - Monogâmico
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precedência

pela Lei 

exemplo errado 
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2 - Monogâmico
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3 - Monossomático

“Assim não são mais dois, 
mas uma só carne” 

(Mt 19.6)



❖ As palavras hebraicas homem (ish) e mulher (ishah) mostram que 

um foi feito para o outro. Ela derivou-se do homem. E hoje, todo 

homem vem de uma mulher. 

ּאיׁש ה ִאשָּׁ
homem mulher

As duas letras comuns nessas palavras são Alef

e Shin, que formam a palavra fogo (ּאׁש)

As letras que sobram formam o nome de 

Deus simplificado Yah (יה)

Se Deus não estiver presente na união, só sobra o fogo da paixão, mas se Deus estiver 

no meio da união tanto o homem como a mulher irão experimentar o verdadeiro amor. 
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4 - Indissolúvel
“Portanto, o que Deus ajuntou não o 

separe o homem” (Mt 19.6)”



Se um irmão for casado com uma mulher 

descrente e ela estiver disposta a continuar 

vivendo com ele, não se separe dela.

E, se uma irmã for casada com um homem 

descrente e ele estiver disposto a continuar 

vivendo com ela, não se separe dele.

Pois o marido descrente é santificado pela 

esposa, e a esposa descrente é santificada pelo 

marido. Do contrário, os filhos seriam 

impuros, mas eles são santos. 

1 Coríntios 7:12-14

1.2 Discipulando

o cônjuge
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“Guarde sempre no coração as palavras 
que hoje eu lhe dou. 

Repita-as com frequência a seus filhos.

casa caminhando
deitar levantar

1.3 Discipulando os 
filhos
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pais

Pais

1.3 Discipulando os 
filhos
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pais” v.1

γονεύς goneus =

“Pais, 

πατήρ – patêr

1.3 Discipulando os 
filhos
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2.1 Em tempos 

bons ou favoráveis



Devemos pregar em todos os 
momentos, inclusive nos momentos 

de dor. 

Muitos recebem a Cristo como 
Salvador pessoal em circunstâncias 

de dor e angústia (At 16:31)

2.2 Nas circunstâncias 

críticas



3. Como Discipular por meio 
do devocional doméstico
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“Guarde sempre no coração as palavras 
que hoje eu lhe dou. 

Repita-as com frequência a seus filhos.

casa caminhando
deitar levantar

Levante o altar em 
seu lar



3.1 Necessidade e urgência 
do devocional doméstico

✓ Sua família pertence a Deus, você 
deve cuidar dela (Sl 127:3);

✓ Filho de peixe é peixinho, filho de 
crente não é crentinho. Seus filhos 
precisam ter experiência com Deus;

✓ A salvação não é hereditária;

✓ O devocional doméstico é um 
preparo para vencer os desafios deste 
mundo;

✓ O devocional prepara os filhos para 
adorar a Deus em qualquer lugar.



✓ Discuta com a família sobre os dias e 
melhores horários para a realização;

✓ Mantenha o foco – é um culto!

✓ Faça um planejamento da atividade;

✓ Seja simples e criativo na aplicação 
da mensagem;

✓ Estimule a participação dos filhos;

✓ Seja breve e objetivo;

3.2 Passos para a 
implementação do 
devocional doméstico





Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, 
escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os 
deuses aos quais seus antepassados serviam além do 
Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra 
vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família 

serviremos ao Senhor

-Josué 24:15



“Aqueles que não cuidam dos 

seus, especialmente dos de sua 

própria família, negaram a fé e 

são piores que os descrentes”
-1 Timóteo 5:8

Conclusão



Escolha dos 

temas
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