
IGREJA BATISTA SHEKINAH  
Roteiro para o culto doméstico 

 
 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 
1 

 

OS ANOS FORMATIVOS 

Provérbios 22.6 

 

1. Leitura inicial: Salmo 147.1 

2. Cântico: Coração igual ao Teu 

IBSPLAY: https://youtu.be/YDU7fLlEF6k 

3. Confissão/Gratidão - Todas as manhãs, eu me comprometo a Te amar 

mais intensamente, servir-Te mais sinceramente, ser mais dedicado na minha 

vida, ser totalmente Teu; no entanto, eu logo tropeço, retrocedo, e tenho que 

confessar a minha fraqueza, miséria e pecado. Mas eu Te bendigo que a obra 

consumada de Jesus não precisa da adição de minhas ações, que a Tua oferta 

é a satisfação suficiente pelos meus pecados. 

4. Leia Provérbios 22.6 – Este provérbio atenta para responsabilidade dos 

pais quanto na condução do caminho dos seus filhos. 

Os pais são os pedagogos dos filhos. Competem a eles o ensino e a 

formação do caráter dos filhos. Mas como esse processo se desenvolve? 

Primeiro, os pais não devem ensinar o caminho em que os filhos querem 

andar, uma vez que a estultícia está ligada ao coração da criança. Os pais tem 

a responsabilidade de guiar os passos dos seus filhos.  

Segundo os pais não devem ensinar o caminho em que os filhos devem 

andar. Isso é inadequado porque significa apenas apontar uma direção para os 

filhos, sem um envolvimento verdadeiro nessa caminhada. É o mesmo que 

impor um padrão de comportamento para os filhos, mas viver de forma 

contrária ao que se ensina. 

 Terceiro, os pais devem ensinar no caminho em que os filhos devem andar. 

Ensinar no caminho significa caminhar junto dos filhos, ser exemplo para eles, 

servir-lhes de modelo e paradigma. A atitude dos pais fala mais alto do que 

suas palavras. Os pais devem estar presentes na vida dos filhos, contribuindo 
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para a formação de cada um e assim ser capaz de observar e realizar ajustes 

na formação do caráter dos filhos.  

A vida dos pais é a vida do seu ensino. Os filhos não podem escutar a 

voz dos pais se a vida deles reprova aquilo que eles ensinam. O ensino 

estribado no exemplo tem efeitos permanentes. Até o fim da vida, o filho não se 

desviará desse caminho aprendido com pais. 

 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Esteja atento as vontades dos seus filhos, não se deixem levar pela a 

emoção e o sentimento de ser mãe ou pai, mas analisem e sejam críticos ao 

ponto de não realizar a vontade dos seus filhos. Se pensar em fazer a vontade 

do seu filho “evitaria” um desgaste maior, você estará falhando no cuidado de 

pai e mãe.  

b) Não apenas aponte o caminho em que seu filho deva andar, permita que ele 

veja o seu caminho como pai e mãe. Não guie seu filho como se fosse um 

manual de instruções, pois o seu filho aprenderá com você e na maioria das 

vezes ele terá suas características. Cuide quanto a isso. 

c) Esteja presente na vida dos seus filhos, sonde os corações e pastoreie a 

vida de cada um deles. Seja corajoso quando as conversas difíceis chegarem e 

se antecipe quanto a isso, não seja pego de surpresa.  

d) Ensine-os a glorificarem a Deus em Família, esforce-se quanto ao culto 

doméstico, será uma benção para você e sua família.  

6. Pedidos de oração – República Democrática Do Congo 

 

ORE 

No Dia da Independência, clame pelas igrejas que restam no Leste do país. 

Peça para que tenham coragem de permanecer em Cristo e sabedoria para 

cuidar das vítimas dos ataques de jihadistas. 


