
A PRÁTICA DEVOCIONAL EM FAMÍLIA 

Deuteronômio 6.4-9; Josué 1.7-8; Salmos 1.2; 119.97,147, 148; Marcos 

1.35; 1 Pedro 2.2 

Introdução 

Não é fácil, exige decisão, disciplina e muita perseverança, e 
sobretudo a graça de Deus.  

Nesta hora tão difícil, o inimigo tem ferozmente se levantado para 
desintegrar, desestabilizar, perturbar e acabar com a família. 

Deus nos deixou uma arma poderosa que é o exercício da devoção. 
Uma vida piedosa é o segredo para a vitória. 
 

1. Como desenvolver o culto doméstico? 

Para colocar em prática: 
a) Escolha um horário. 
b) Separe um tempo. 
c) Envolva o maior número possível dos membros da família. 
d) Desenvolva um tempo alegre e informal para abrir o coração.  
e) Compartilhe experiências. 

 

2. O culto do casal  

O casal que desenvolve a vida devocional descobre um dos principais 
fatores para um relacionamento saudável, forte e abençoado. 

a) Sua vida emocional é saudável e feliz. 
b) Encontra mais facilidade para os relacionamentos e soluções de 

conflitos. 
c) A prática do perdão acontece espontaneamente 
d) Há mais intimidade e o diálogo flui mais naturalmente. 
e) Um é bênção para o outro. 

 

3. Guia para o período devocional (individual, casal ou 

familiar) 

Ore: Peça a Deus que ajude você a compreender o que está lendo. 
Ore para que ele fale com você por meio de sua Palavra. 

Leia: Leia um parágrafo ou capítulo da Bíblia de cada vez. Leia 
lentamente uma ou várias vezes.  

Pense:  
a) O que a passagem diz? 
b) O que significa? 
c) O que Deus está dizendo para mim? 



• Há algum pecado que devo abandonar? 

• Há algum mandamento a obedecer? 

• Há alguma promessa a receber? 

• Há nela exemplos que devo seguir? 

• Há nela advertências que devo considerar? 

• O que ela me ensina acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo? 

• Há nela quaisquer outras lições? 

• O que devo fazer acerca dessas lições? 
Ore:  
a) Confesse os seus pecados. 
b) Louve a Deus por ele ser o Deus de amor e cuidado paternal. 
c) Agradeça a Deus pelo que ele fez e pelo que você aprendeu na 

leitura bíblica.  
d) Ore pelos outros e por você mesmo. 

 

Conclusão 

Numa família onde a vida devocional é levada a sério as lutas podem 
vir, as tempestades podem rugir, o inimigo pode se levantar, mas essa 
família será vitoriosa porque aprendeu a buscar refúgio e socorro no 
Senhor e na sua Palavra. 

• “A família que ora unida permanece unida”. 

• “Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR” (Josué 24.15). 
Deus abençoe a nossa casa. 

 

Algumas sugestões de material para devocional: 

• Cada Dia; 

• Gotas de Esperança para a alma; 

• Gotas de Sabedoria; 

• Gotas de amor; 

• Pão Diário; 

• Presente Diário; 

• Mananciais no Deserto; 

• Meditações para casais. 
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