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 5 Benefícios de Cultuarmos em Família Regularmente 

Por Tom Ascol 

 

 

Ao longo dos anos, tenho perguntado a grupos de adultos Cristãos quantos deles 

cresceram em lares onde havia culto familiar regular. No início foi raro encontrar pessoas 

(tipicamente da minha geração ou mais velhas) que responderam afirmativamente. Nos 

últimos anos, o número de respostas positivas aumentou dramaticamente — quase 

exclusivamente as gerações mais novas de crentes. Essa é uma indicação esperançosa e 

encorajadora de que uma reforma bíblica está ocorrendo. 

 

O culto familiar regular é valioso e traz muitas bênçãos para pais e filhos. Aqui estão cinco 

benefícios que tenho observado. 

 

1. Planejar regularmente períodos para ler a Bíblia, cantar e orar juntos como família 

ajuda a estabelecer uma espiritualidade saudável no lar. Quando a Escritura é 

regularmente lida e discutida, quando os salmos, hinos e cânticos espirituais são 

regularmente cantados e quando a oração é regularmente oferecida ao Senhor, não é 

estranho ou mesmo incomum ter conversas espirituais a qualquer momento. Muitas vezes, 

eventos, conversas e atividades que inevitavelmente ocorrem no curso da vida familiar 

naturalmente se relacionam com uma parte da Escritura recentemente lida ou discutida. A 

aplicação do ensino bíblico é mais prontamente feita quando a própria Bíblia é 

frequentemente lida em conjunto. As perguntas sobre assuntos espirituais não parecem 

fora de lugar quando a verdade espiritual é regularmente discutida em uma família. 

 

2. O culto familiar é uma ótima maneira para os pais evangelizarem e discipularem 

seus filhos. Deus coloca essa responsabilidade diretamente sobre os ombros dos pais 

quando a Escritura nos instrui a criar nossos filhos “na doutrina e admoestação do Senhor” 

(Efésios 6:4). Sim, isso significa que os pais devem cuidar para que seus filhos sejam 

consistentemente integrados na vida de uma igreja biblicamente saudável e estejam 

regularmente sob a pregação e o ensino da Palavra de Deus naquela igreja. Mas também 

significa que os pais devem estar diretamente envolvidos em ensinar aos filhos a verdade 

sobre Deus a partir da Escritura. Como Moisés instruiu os israelitas: “E estas palavras, que 

hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos e delas falarás 

assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te” 
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(Deuteronômio 6:6-7). Os pais são responsáveis por treinar espiritualmente seus filhos e o 

culto familiar regular ajuda tremendamente nesse esforço. 

 

3. As crianças podem aprender a adorar corporativamente com outros crentes, ao 

adorarem consistentemente o Senhor em suas casas. Isso não significa que o culto 

familiar terá a mesma formalidade da adoração na igreja, mas isso significa que os pais 

podem mostrar às crianças a importância de estar atentos e reverentes quando a Palavra 

de Deus está sendo lida, quando o louvor é oferecido a Deus através de cânticos e quando 

Ele está sendo abordado na oração. A reverência e a atenção são traços que devem ser 

aprendidos e os pais sábios sabem que seus filhos não os adquirirão naturalmente. É muito 

mais fácil ensinar as crianças como e por que elas devem ser reverentes nas reuniões do 

Dia do Senhor na igreja se essas mesmas lições estão sendo reforçadas no ambiente 

familiar da casa durante a semana. Como pastor, sempre sou encorajado quando vejo os 

pais assumirem essa responsabilidade seriamente, pois sei que seus filhos estão sendo 

ensinados a adorar o Deus vivo. 

 

4. O culto familiar regular oferece aos pais oportunidades naturais para encorajar 

seus filhos a falar sobre suas vidas espirituais internas. “O que essa passagem da 

Escritura significa para nós hoje?”, “Como devemos responder ao que Deus diz?” e “Você 

realmente acredita nisso?”. Essas perguntas podem ser pensadas e espontaneamente 

feitas nessas ocasiões. Os pais podem sugerir como responder à Palavra de Deus 

oferecendo suas próprias respostas honestas. À medida que as crianças veem seus pais 

dependendo da graça de Deus, humildemente confessando o pecado e confiando em 

Cristo, elas serão encorajadas a expressar seus próprios pensamentos, medos, esperanças 

e desejos. Elas também aprenderão como pedir oração e orar pelos outros. 

 

5. A adoração regular em família proporciona uma oportunidade de testemunhar a 

verdade e o poder do Evangelho aos convidados em sua casa. Ao mostrar hospitalidade 

a vizinhos, amigos ou familiares, o ritmo regular do culto familiar não deve ser abandonado. 

Se é um padrão estabelecido em sua casa, então será natural praticá-lo, mesmo com 

convidados presentes. Isso deve ser conduzido com sabedoria e humildade, de modo a 

não se transformar em uma exibição de justiça própria ou de algo condenatório. Uma 

pergunta simples pode muitas vezes ser suficiente para evitar isso. “Nós normalmente 

tomamos alguns minutos nesse período para ler a Bíblia, cantar e orar como família. Você 

se importaria se fizéssemos isso juntos?”. Quando as famílias regularmente adoram a Deus 
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em suas casas e praticam regularmente a hospitalidade, essa oportunidade se apresentará 

frequentemente. 

 

Estes são cinco benefícios do culto familiar que eu tenho visto e experimentado ao longo 

dos anos. Que outros você acrescentaria à lista? 
 

 

 

 

 

 

Sola Scriptura! 

Sola Gratia! 

Sola Fide! 

Solus Christus! 

Soli Deo Gloria! 

  

http://www.oestandartedecristo.com/
http://www.issuu.com/oEstandarteDeCristo


 

Facebook.com/oEstandarteDeCristo | Facebook.com/ConfissaoFeBatista1689 
 

 

OEstandarteDeCristo.com 
Issuu.com/oEstandarteDeCristo 

 

6 
 

 

 

  

 10 Sermões — R. M. M’Cheyne 

 Adoração — A. W. Pink 

 Agonia de Cristo — J. Edwards 

 Batismo, O — John Gill  

 Batismo de Crentes por Imersão, Um Distintivo 

Neotestamentário e Batista — William R. Downing 

 Bênçãos do Pacto — C. H. Spurgeon 

 Biografia de A. W. Pink, Uma — Erroll Hulse 

 Carta de George Whitefield a John Wesley Sobre a 

Doutrina da Eleição 

 Cessacionismo, Provando que os Dons Carismáticos 

Cessaram — Peter Masters 

 Como Saber se Sou um Eleito? ou A Percepção da 

Eleição — A. W. Pink 

 Como Ser uma Mulher de Deus? — Paul Washer 

 Como Toda a Doutrina da Predestinação é corrompida 

pelos Arminianos — J. Owen 

 Confissão de Fé Batista de 1689 

 Conversão — John Gill 

 Cristo É Tudo Em Todos — Jeremiah Burroughs 

 Cristo, Totalmente Desejável — John Flavel 

 Defesa do Calvinismo, Uma — C. H. Spurgeon 

 Deus Salva Quem Ele Quer! — J. Edwards 

 Discipulado no T empo dos Puritanos, O — W. Bevins 

 Doutrina da Eleição, A — A. W. Pink 

 Eleição & Vocação — R. M. M’Cheyne 

 Eleição Particular — C. H. Spurgeon 

 Especial Origem da Instituição da Igreja Evangélica, A — 

J. Owen 

 Evangelismo Moderno — A. W. Pink  

 Excelência de Cristo, A — J. Edwards 

 Gloriosa Predestinação, A — C. H. Spurgeon 

 Guia Para a Oração Fervorosa, Um — A. W. Pink  

 Igrejas do Novo Testamento — A. W. Pink 

 In Memoriam, a Canção dos Suspiros — Susannah 

Spurgeon 

 Incomparável Excelência e Santidade de Deus, A — 

Jeremiah Burroughs 

 Infinita Sabedoria de Deus Demonstrada na Salvação 

dos Pecadores, A — A. W. Pink 

 Jesus! – C. H. Spurgeon 

 Justificação, Propiciação e Declaração — C. H. Spurgeon 

 Livre Graça, A — C. H. Spurgeon  

 Marcas de Uma Verdadeira Conversão — G. Whitefield 

 Mito do Livre-Arbítrio, O — Walter J. Chantry 

 Natureza da Igreja Evangélica, A — John Gill 

 

OUTRAS LEITURAS QUE RECOMENDAMOS 
Baixe estes e outros e-books gratuitamente no site oEstandarteDeCristo.com. 

 

—   Sola Fide • Sola Scriptura • Sola Gratia • Solus Christus • Soli Deo Gloria   — 

 

 Natureza e a Necessidade da Nova Criatura, Sobre a — 

John Flavel 

 Necessário Vos é Nascer de Novo — Thomas Boston 

 Necessidade de Decidir-se Pela Verdade, A — C. H. 

Spurgeon 

 Objeções à Soberania de Deus Respondidas — A. W. 

Pink 

 Oração — Thomas Watson 

 Pacto da Graça, O — Mike Renihan 

 Paixão de Cristo, A — Thomas Adams 

 Pecadores nas Mãos de Um Deus Irado — J. Edwards 

 Pecaminosidade do Homem em Seu Estado Natural — 

Thomas Boston 

 Plenitude do Mediador, A — John Gill 

 Porção do Ímpios, A — J. Edwards 

 Pregação Chocante — Paul Washer 

 Prerrogativa Real, A — C. H. Spurgeon 

 Queda, a Depravação Total do Homem em seu Estado 

Natural..., A, Edição Comemorativa de Nº 200 

 Quem Deve Ser Batizado? — C. H. Spurgeon 

 Quem São Os Eleitos? — C. H. Spurgeon 

 Reformação Pessoal & na Oração Secreta — R. M. 

M'Cheyne 

 Regeneração ou Decisionismo? — Paul Washer 

 Salvação Pertence Ao Senhor, A — C. H. Spurgeon 

 Sangue, O — C. H. Spurgeon 

 Semper Idem — Thomas Adams 

 Sermões de Páscoa — Adams, Pink, Spurgeon, Gill, 

Owen e Charnock 

 Sermões Graciosos (15 Sermões sobre a Graça de 

Deus) — C. H. Spurgeon 

 Soberania da Deus na Salvação dos Homens, A — J. 

Edwards 

 Sobre a Nossa Conversão a Deus e Como Essa Doutrina 

é Totalmente Corrompida Pelos Arminianos — J. Owen 

 Somente as Igrejas Congregacionais se Adequam aos 

Propósitos de Cristo na Instituição de Sua Igreja — J. 

Owen 

 Supremacia e o Poder de Deus, A — A. W. Pink 

 Teologia Pactual e Dispensacionalismo — William R. 

Downing 

 Tratado Sobre a Oração, Um — John Bunyan 

 Tratado Sobre o Amor de Deus, Um — Bernardo de 

Claraval 

 Um Cordão de Pérolas Soltas, Uma Jornada Teológica 

no Batismo de Crentes — Fred Malone  
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2 Coríntios 4  
 

1
 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 

2
 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 

falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, 

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 
3
 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
4
 Nos quais o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5
 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 

Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 
6
 Porque Deus, 

que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
7
 Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.                
8
 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.                               

9
 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

10
 Trazendo sempre 

por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus 

se manifeste também nos nossos corpos; 
11

 E assim nós, que vivemos, estamos sempre 

entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na 

nossa carne mortal.  
12

 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 
13

 E temos 

portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 

por isso também falamos. 
14

 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 

também por Jesus, e nos apresentará convosco. 
15

 Porque tudo isto é por amor de vós, para 

que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de 

Deus. 
16

 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 
17

 Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; 
18

 Não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se 

não veem são eternas. 
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