UMA CASA ABENÇOADA
Josué 24:15

JOSUÉ 24:15
“Porém, se vos parece mal aos vossos
olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a
quem sirvais; se aos deuses a quem
serviram vossos pais, que estavam além
do rio, ou aos deuses dos amorreus, em
cuja terra habitais; porém eu e a minha

casa serviremos ao Senhor”.

DEUTERONÔMIO 7:9

“Saberás, pois, que o Senhor teu Deus,
ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a
aliança e a misericórdia até mil gerações
aos que o amam e guardam os seus
mandamentos”.

AS BÊNÇÃOS DESTINADAS A UMA CASA
Temor ao Senhor;
Prosperidade;
Longevidade;
Saúde;
Notoriedade;
Integridade;
Honra.

JOSUÉ 24:15

“Porém, se vos parece mal aos vossos
olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a
quem sirvais; se aos deuses a quem
serviram vossos pais, que estavam além
do rio, ou aos deuses dos amorreus, em
cuja terra habitais; porém eu e a minha
casa serviremos ao Senhor”.

“AMORREU”
Proeminência, publicidade, propaganda,
exaltação, divulgação;
Anunciar, falar, declarar;
Elevar, colocar acima, etc.
Ser orgulhoso, ser exaltado;
Estar sobre uma montanha.

“CASA”
Família

Local de Habitação

A CASA ENFERMARIA
“E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra
deste acamada, e com febre. E tocou-lhe na mão, e a
febre a deixou; e levantou-se, e serviu-os.
E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos
endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou
deles os espíritos, e curou todos os que estavam
enfermos; Para que se cumprisse o que fora dito pelo
profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas
enfermidades, e levou as nossas doenças”.
Mateus 8:14-17

A CASA RESTAURANTE
“E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz
seja nesta casa. E, se ali houver algum filho de paz,
repousará sobre ele a vossa paz; e, se não, voltará para
vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que
eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não
andeis de casa em casa”.
Lucas 10:5-7
“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e
partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e
singeleza de coração”,
Atos 2:46

A CASA DESTELHADA
“E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e
soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram
tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam;
e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele
conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E, não
podendo aproximar-se dele, por causa da multidão,
descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um
buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E
Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho,
perdoados estão os teus pecados”.
Marcos 2:1-5

A CASA CERCADA PELA POLÍCIA
“E foram para uma casa. E afluiu outra vez a
multidão, de tal maneira que nem sequer
podiam comer pão. E, quando os seus ouviram
isto, saíram para o prender; porque diziam:
Está fora de si”.
Marcos 3:20-21

A CASA DO TERREMOTO

“E, tendo orado, moveu-se o lugar em que
estavam reunidos; e todos foram cheios
do Espírito Santo, e anunciavam com
ousadia a palavra de Deus”.
Atos 4:31

A CASA DA MORTE
Atos 5:1 -11
“Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua
mulher, vendeu uma propriedade, E reteve parte do preço,
sabendo-o também sua mulher; e, levando uma parte, a
depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro:
Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que
mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da
herdade? Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não
estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em
teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E
Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um
grande temor veio sobre todos os que isto ouviram”.

A CASA DA MORTE
“E,

levantando-se os moços, cobriram o morto e,
transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um
espaço quase de três horas, entrou também sua mulher, não
sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me,
vendestes por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, por
tanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos
concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta
os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão
a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E, entrando os
moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu
marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em
todos os que ouviram estas coisas”.

CASAS DA BÍBLIA
1. A casa enfermaria – Mt 8: 14-17
2. A casa restaurante – Lc 10: 7
3. A casa destelhada – Mc 2: 1-5
4. A casa cercada pela polícia – Mc 3: 20,21
5. A casa do terremoto – At 4: 31
6. A casa da morte – At 5:1-11

JOSUÉ 24:15
“Porém, se vos parece mal aos vossos
olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a
quem sirvais; se aos deuses a quem
serviram vossos pais, que estavam além
do rio, ou aos deuses dos amorreus, em
cuja terra habitais; porém eu e a minha
casa serviremos ao Senhor”.

MATEUS 12:43-45
“E, quando o espírito imundo tem saído do
homem, anda por lugares áridos, buscando
repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para
a minha casa, de onde saí. E, voltando, acha-a
desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva
consigo outros sete espíritos piores do que ele e,
entrando, habitam ali; e são os últimos atos desse
homem piores do que os primeiros. Assim
acontecerá também a esta geração má”.

