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ESTUDO 07: CASA DOS ÍMPIOS X LAR DOS JUSTOS 

Texto: PROVÉRBIOS 3:33 

Introdução 

Comece perguntando aos presentes se eles vêem alguma diferença entre as palavras CASA e 

LAR. Pergunte se eles preferem morar numa casa ou num lar?? 

Transcrevo abaixo um texto interessante para ser lido nesse momento: 

Diferença entre Casa e Lar 

Casa é uma construção de cimento e tijolos. Lar é uma construção de valores e princípios. 

 

Casa é o nosso abrigo das chuvas, do calor, do frio... Lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão. 

 

Casa é o lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro, comer. Onde temos pressa para 

sair e às vezes nenhuma vontade de voltar. O lar é o lugar onde os membros da família anseiam por 

estar nele, onde refazem suas energias, alimentam-se de afeto e encontram o conforto do acolhimento. 

É onde temos pressa de chegar e gostamos de ficar. 

 

Numa casa criamos e alimentamos problemas. O lar é o centro de resolução de problemas. 

 

Numa casa moram pessoas que mal se cumprimentam e se suportam. Num lar vivem companheiros 

que, mesmo na divergência, se apóiam e nas lutas se solidarizam. 

 

Numa casa há mau-humor e destrato. Num lar sempre há lugar para a alegria. 

Numa casa nascem muitas lágrimas. Num lar plantam-se sorrisos e sonhos. 

A casa é um nó que oprime, sufoca.O lar é um ninho que aconchega. 

 

1. Deus quer que você tenha um LAR 

Se isso ainda não é verdade, entregue o controle da sua vida e da sua família ao Senhor Jesus. 

Ele é perfeitamente capaz de fazer essa transformação!  

Se você já tem um lar agradável e abençoado, é preciso ZELAR pra que continue assim. As 

famílias são o principal alvo do diabo, inimigo de Deus e dos servos de Deus. Ele mira nas 

famílias porque sabe que, quanto as coisas não vão bem na nossa casa, tudo fica mal no 

trabalho, na saúde, na igreja.  

Ore pela sua família diariamente. Isso será vacina contra qualquer plano diabólico! 

 



2. Maldição X Bênção 

O texto de Provérbios fala de maldição e de bênção.  

Maldição é a ausência da bênção de Deus. Ela vem sobre a nossa vida pela legalidade do 

PECADO.  Os ímpios vivem debaixo de maldição porque têm, em suas vidas e famílias, práticas 

pecaminosas, que não são confessadas e nem abandonadas. 

Já a bênção é uma autorização dada por Deus para a nossa prosperidade.  

Uma maneira fácil de entender isso é pensar numa pessoa que vai participar de uma corrida, 

mas está com os pés amarrados. Por mais que ela se esforce, só vai sair do lugar com muito 

esforço, lentamente, com quedas pelo caminho. Já uma pessoa livre tem facilidade pra andar, 

correr, chegar aonde deseja, alcançar vitórias. 

Quando há maldição na nossa casa, as coisas não desatam, é como se estivéssemos amarrados. 

Já quando há bênção de Deus, tudo flui naturalmente, com menos esforço, com menos 

sofrimento e com resultados felizes. 

3. É preciso quebrar as maldições e atrair as bênçãos 

Através de Jesus, todas as maldições podem ser quebradas! Basta confessar a Deus os pecados 

cometidos, e Ele nos ouve com perdão e libertação! 

Infidelidade conjugal, adultério, imoralidade, pornografia, mentira, roubo, engano, brigas, 

gritaria, palavras torpes, desobediência aos pais, desonra ao marido, falta de amor para com os 

filhos...são apenas alguns pecados que podem trazer maldição para uma casa.  

Mas, hoje SE CONFESSARMOS OS NOSSOS PECADOS, DEUS É FIEL E JUSTO PARA NOS PERDOAR 

OS PECADOS E NOS PURIFICAR DE TODA INJUSTIÇA ( E MALDIÇÃO) 

Confessando os pecados, quebramos as maldições; mudando de atitude, atraímos as 

bênçãos. 

Não basta confessar os pecados se não houver mudança real nas atitudes. A bênção vem sobre 

aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e andam nos seus caminhos. 

Se você agir assim, sua casa será um pára-raio de bênçãos. Elas virão naturalmente! 

Hoje é dia de deixar de ter apenas uma CASA e ter um VERDADEIRO LAR. Peça perdão a Deus 

pelos pecados cometidos, quebre as maldições e atraia as bênçãos através da obediência. 

 

Ore com os presentes, ministrando LIBERTAÇÃO em suas vidas e famílias. Peça muita sabedoria 

ao Espírito Santo porque essa palavra pode ser porta de liberdade e cura pra muitas famílias 

que estavam debaixo de maldição. Convide os que ainda não fizeram isso, a entregarem suas 

vidas a Jesus. 

No amor de Cristo, Valéria Petrizi      junho /2012  


