A IMPORTÂNCIA DO CULTO DOMÉSTICO
E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus
Cristo. Atos 5:42
Os primeiros cristãos, conforme nos mostra o livro de Atos dos Apóstolos, prestavam seu
culto a Deus em casas de irmãos, além do Templo, com louvor, orações e leitura e
explanação da Palavra de Deus. Paulo fala sobre a igreja que se reunia em casa de Áquila e
Priscila (Rom. 16:3-5). O culto era parte integrante da vida dos primeiros cristãos, para
quem era natural se reunir em uma casa que tivesse condições de receber os crentes.
No Velho Testamento, o culto oficial em Israel era constituído dos serviços diários no
Templo. Para participar, o povo necessitava dos sacerdotes e levitas e tinha de cumprir
todo o cerimonial determinado por Deus em sua palavra. Embora as pessoas comuns não
estivessem todos os dias envolvidas com o culto formal, tinham responsabilidades a
cumprir diariamente, onde estivessem, especialmente o ensino e a vivência da palavra de
Deus. Se cumprissem a determinação divina expressa em Deuteronômio cap. 6, estariam
vivenciando a palavra de Deus em seu dia a dia e assim, aptos a ensinar aos seus filhos
todas as coisas determinadas por Deus.
As Escrituras mostram que a família é responsável pelo ensino moral e prático das
crianças, conforme determina o texto de Deuteronômio (cap. 6:6-7). Outros exemplos da
necessidade de ensinar os filhos a andar nos caminhos do Senhor estão no Salmo 78:1-8;
Deut. 6:20-25; Prov. 13:24 e 22:15. Os israelitas utilizavam a transmissão oral, falando
principalmente dos feitos históricos e da Torá (os cinco primeiros livros da Bíblia). Para
alcançar o resultado necessário, o ensino tinha que ser diário, repetitivo e voltado para o
comportamento das pessoas, para que aquilo que foi ensinado se transformasse em ações
(Deut. 11:18-21). No contexto familiar as mulheres são citadas na Bíblia como tendo um
papel muito importante no ensino dos filhos (2 Tim. 1:5) e também das mulheres mais
jovens (Tito 2:3-5).
Nos dias atuais, muitas famílias deixaram de fazer o culto doméstico ou simplesmente
nunca o fizeram. A sociedade está sofrendo uma transformação constante ao longo dos
últimos anos, puxada pelas mídias de massa, que tem contribuído para a implantação de
uma mentalidade mundana, em que até mesmo a palavra de Deus tem sido secularizada.
Como conseqüência, muitas pessoas, mesmo sendo crentes sinceros, vivem distanciadas
daquilo que Deus preparou para o seu povo, envolvidos pelas mídias de massa. Trata-se de
uma geração que se mostra muito alegre mas não desfruta da comunhão mais profunda,
sendo, com isso, frágil e despreparada para os embates da vida.
Muitas igrejas não ensinam seus membros a fazerem o culto doméstico. Este é um assunto
que normalmente não é mencionado pelos seus pastores e demais líderes, levando as
pessoas a se acostumarem com o comodismo, vivendo em suas zonas de conforto, sem
fazerem a leitura diária da Bíblia e tendo como ensino bíblico apenas aquilo que ouvem nas
mensagens de domingo, normalmente voltadas para a evangelização.
Aqueles que praticam o culto doméstico estão dando honra a Deus nos seus lares. Aqueles
que honram a Deus serão honrados por Ele, que é fiel. As pessoas que passaram a fazer o
culto doméstico têm experimentado grandes bênçãos nas suas vidas e nos seus lares.
Assuntos complicados têm sido resolvidos, filhos têm voltado para a igreja, vidas têm sido
transformadas e muitas outras bênçãos recebidas, como resultado da prática do culto
doméstico. Casamentos têm se tornado mais sólidos e as famílias mais preparadas para
resistir ao maligno e realizar o propósito do Senhor.
Não existe formato nem tempo determinado para o culto doméstico, que deve ser realizado
num momento em que toda a família possa participar. Nossa recomendação é que não seja
longo, para ser bem absorvido por todos, inclusive as crianças. Além de se cantar um ou

mais louvores, será lida a Bíblia, pelo pai ou quem estiver dirigindo o culto. Essa é a maior
oportunidade, com toda a família reunida, para o ensino prático da palavra de Deus,
quando todos são atingidos, todos ouvem e acabam aprendendo aquilo que é necessário
para nunca se desviar dos caminhos do Senhor. É necessário que todos façam o culto
doméstico e desfrutem dos resultados de uma vida na presença do Senhor. Quem assim o
fizer estará preparado para as tribulações que virão sobre a Terra antes da volta de Jesus
e estará de pé diante do Senhor. Que Deus nos abençoe.
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