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Introdução: (Leia Mt. 1:18-25) – Muitas famílias vivem de maneira quase 

alucinante, na busca de obterem conforto para si e para os seus. Mas, de todas as 

coisas que julgamos ser necessárias em uma casa, o que não deve faltar? 

1º Em uma casa não deve faltar COMPROMISSO – Maria estava desposada com 

José, antes de se ajuntarem. A bíblia nos ensina em Mateus 5:37 - Seja, porém, o 

vosso falar: Sim, sim; Não, não; porque o que passa disto é de procedência maligna. 

Algumas vezes as circunstâncias não serão favoráveis. Mas nessas horas não 

devemos agir por sentimentos, mas por compromisso e por honra.  Hebreus 13:4 

4 - Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula;  

2º Em uma casa não deve faltar o CUIDADO – Mesmo vivendo uma situação 

constrangedora José não queria infamar (desonrar) a Maria. Provérbios 17:9 - 

Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto 

separa os maiores amigos. Apontar, lançar em rosto falhas, defeitos e suspeitas, 

não promovem o cuidado. Mas promovem a distância dentro de casa.  

3º Em uma casa não deve faltar CONFIANÇA – O contrário da confiança é a 

desconfiança, e a desconfiança é a falta de certeza do amor. I João 4:18 - No amor 

não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem consigo 

a pena, e o que teme não é perfeito em amor. A desconfiança também pode ser 

promovida pela quebra da confiança e a única maneira de restaura a confiança é o 

retorno as práticas que priorizam o outro.  

4º Em uma casa não deve faltar a OBEDIÊNCIA – José era um homem de Deus e 

por isso ele obedeceu a voz do anjo. O Salmo 128 diz: Bem aventurado o homem 

que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos... A obediência deve existir em uma 

casa para que a ordem se estabeleça. O homem ouve a Deus, a mulher ao seu 

marido e os filhos aos pais. Provérbios 30:17 - Os olhos que zombam do pai, ou 

desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da 

águia os comerão. 

Conclusão:  

Em uma casa não PODE faltar JESUS – Se talvez a sua casa tem falta de algum dos 

princípios acima. Posso garantir que o que está faltando nessa área é a presença 

de Jesus. Pois quando Jesus está em nossa casa, tudo que temos, somos e ainda 

seremos ou teremos. Serão o resultado da Sua presença. Salmos 127:1 - SE o 

SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o SENHOR 

não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.    

 

 

 

Quebra gelo: O que não pode 

faltar em sua Casa? 

 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º O que mais te 

chama atenção na 

passagem bíblica que 

lemos? 

2º Se você estivesse 

no lugar de Maria ou 

de José. Você agiria 

como eles agiram? 

3º O que você 

aprendeu hoje? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade, e País 

31/05 a 02/06 – Retiro 

do Coração abrasado. 
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