


1 – O QUE É DEVOCIONAL?

De uma forma simples o devocional é um momento do seu dia no qual se reserva para se dedicar a

Deus, onde nesse tempo você pode orar, ler a Bíblia, cantar um louvor ou algo do tipo. Durante a

leitura devocional é dado alta prioridade a aplicação da passagem lida para a vida daquele que a

está fazendo.

Temos alguns tipos de devocional:

• Devocional pessoal

• Devocional em grupo

• Devocional familiar

Os dois primeiros são bem conhecidos pois trata da minha vida pessoal e no rol de pessoas da

minha comunidade quando realizado, mas e como fica minha família?

"E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e 

deitando-te e levantando-te." (Deuteronômio 6: 7)

Ensinar nossa família é o mesmo que andar junto com eles diante das suas necessidades e, como

pais, sermos provedores em vários âmbitos, natural, emocional e espiritual. Que este

seja um hábito na sua vida (pessoal ou em grupo) como também em sua família.



2 – APLICAÇÃO EM MINHA VIDA

➢ Não tenho devocional pessoal

Comece a desenvolver este relacionamento com o Seu Criador gerando uma rotina diária,

isso é aplicável a todos que querem ter uma vida cristã saudável.



➢ Não tenho devocional familiar

Primeiro é necessário você saber qual o público da sua casa e assim fazer as devidas adequações

para a sua realidade.

o (PÚBLICO A) Somente o casal s/ filhos

• Desenvolva o devocional juntos conforme a rotina do casal anotando os ensinos aprendidos 
durante este tempo, compartilhe no grupo como tem sido a experiência do casal
o (PÚBLICO B) Devocional somente com adultos

• Caso seus filhos sejam adultos ou se mora com mais pessoas adultas, poderá fazer uso disso com

sua família. Desenvolva o devocional juntos conforme a rotina das pessoas da casa anotando os

ensinos aprendidos durante este tempo, compartilhe no grupo como tem sido a experiência dos

envolvidos.

o (PÚBLICO C) Devocional com filhos

• Este tipo de devocional é de extrema importância, porque é a partir daqui que lançamos

fundamentos na vida familiar de nossos filhos ensinando da forma correta tomando

• como base a Palavra de Deus.



IDADE O QUE FAZER?

0 a 2

Leia textos curtos, mostre imagens, coloque entonação na sua voz e repita o princípio várias vezes. 

Ex: “Jesus é po-de-ro-so” frisando cada sílaba de poderoso.

Repita o processo usando formas, objetos, luzes e tudo que possa atrair a atenção do seu filho nessa idade. No final ore 

com eles.

3 a 6
Leia textos médios, mostre imagens, use emoção na sua voz, fale o princípio que há no texto. Ore e peça para que eles 

repitam a oração.

7 a 9

Leia capítulos inteiros, nessa idade já consegue acompanhar a leitura com você. Dê a ela uma Bíblia com uma 

linguagem mais simples, alterne a leitura entre você e ela.

Faça a pergunta sobre a aplicação do princípio, use a emoção na sua voz e não deixe de orar com ela.

10 a 12

Leia capítulos inteiros, nessa idade já consegue acompanhar a leitura com você. Dê a ela uma Bíblia com uma 

linguagem mais simples, alterne a leitura entre você e ela.

Faça a pergunta sobre a aplicação do princípio, use a Palavra para dar exemplos práticos no dia-a-dia, incentive o seu 

filho nessa idade a ler a Bíblia sozinho por alguns minutos e não deixe de orar com ela.

Acima de 

13

Mesmo já sendo adolescentes leiam a Bíblia juntos, sempre uma Bíblia com linguagem mais simples, faça a pergunta 

sobre a aplicação do princípio, use a Palavra para dar exemplos práticos no dia-a-dia, incentive o seu filho nessa idade a 

ler a Bíblia sozinho sem substituir o devocional juntos. Não use este momento para dar sermões, faça deste 

momento algo agradável, gere curiosidade no seu filho e incentive a pesquisar sobre o assunto, deixe 

que ele finalize orando.



➢ PERGUNTAS DIRIGIDAS PARA A APRENDIZAGEM

o Tem sido diferente a experiência do devocional familiar quando comparado ao individual?

o Houve fortalecimento da relação familiar?

o Como tem sido a harmonia no lar antes e depois do devocional familiar?
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