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Introdução: (Leia Is.38:1-8) Ezequias estava com uma doença grave, mas ele não 

se fixou na palavra “vais morrer” como uma palavra final. Ele não estava 

preparado para partir, e não se deixou levar apesar de a palavra dada ser uma 

profecia. Vejamos que excelência Deus tem neste ensinamento. Porque a ordem 

era: “põe em ordem a tua casa, porque morrerás”. 

- Você imagina o Senhor dizendo: “Chegaram ao fim os teus dias.” 

Veja a atitude de Ezequias. Ele não foi consultar o horóscopo, a cartomante, ele 

não correu para uma imagem e se ajoelhou diante dela, ele não procurou pessoas 

ou lugares consagrados. 

•  ele virou o rosto para a parede e orou ao SENHOR. 

Deus ouviu a Oração de Ezequias e mudou sua sentença de morte. Mas não 

Retirou a ordem que era: “Por Em ordem a tua casa” 

Como podemos por em ordem a nossa casa? 

1º Por a Casa em Ordem é colocar Deus no lugar de Deus Mateus 22:37 - E Jesus 

disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, 

e de todo o teu pensamento. 38 - Este é o primeiro e grande mandamento. 

Qualquer coisa fora do lugar em nossa casa é um sinal de desordem. Assim 

também na nossa vida, Deus não pode estar depois Ele precisa estar em primeiro 

lugar. 

2º Por A Casa em Ordem é Ordenar a casa como Deus a ordenou.  (Leia 

Colossenses 3:18-21) As pessoas costumam ficar um pouco incomodadas, 

quando eu digo que até um anjo fora da sua posição se transforma em um 

demônio. Mas imagine comigo uma casa onde a mulher, não se sujeita ao 

marido, um marido que não demonstra amor por sua mulher e vive irritado com 

ela e os filho não obedecem aos pais. Ou só obedecem a um dos cônjuges. Será 

que poderíamos afirmar que esta casa esta em ordem? (Leia novamente Cl.3:18-

21). 

3º Por a Casa em ordem é viver sob os princípios de Deus para o trabalho. (Leia 

Gn.3:19 e Sl.128:1-2) Deus não deseja que seus filhos vivam em necessidade. O 

Salmista declarou: Que nunca viu um justo nem a sua descendência mendigar o 

pão Salmo 37:25. Mas para vivermos assim, é preciso haver três coisas em nossa 

vida e casa: a) Temor do senhor, b) andar nos caminhos do Senhor e c) praticar a 

justiça. 

Conclusão: Ordenar a casa não é um trabalho simples, mas é necessário. 

Também não é algo que se faz uma única vez. Assim como em uma casa é 

um trabalho constante. 

 

 

 

Quebra gelo: O que você 

gosta das tarefas de casa? 

 

Perguntas para 

compartilhar: 

1º Você acredita que 

sua casa esta em 

ordem? 

2º Qual área precisa 

de mais atenção? 

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. 

Domingo 12/05 a 18/05 

começa a nossa 

semana de Jejum. 
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