Retomando: Na semana passada, recebemos o desafio de reunir a família para orarmos juntos
entregando a Deus o governo da nossa casa. Também fomos desafiados a fazer votos de obediência
e amor a Deus. Como foi o tempo de oração na sua casa? Compartilhe.

Estudo 49 – A Casa que Jesus Vai

➢ Resumo: Neste estudo, falaremos a respeito do que a presença de Jesus pode gerar dentro de
um lar. Aprenderemos como tê-Lo conosco e também os resultados de entregar a família para
Jesus.
Texto: Lucas 10: 38-42.
Introdução: Existe uma história que conta que havia uma família onde as brigas eram constantes.
Toda vizinhança os ouvia brigando. Era visível como os familiares não se davam bem entre si. Cada
um vivia sua vida individualmente, separados uns dos outros. O dono dessa casa, porém, mandou
pintar no muro a seguinte frase: Propriedade exclusiva de Jesus. Vendo, porém, o contraste da
família com a frase pintada, os vizinhos picharam embaixo: Mas está alugada para o capeta!
Infelizmente, muitas pessoas dizem que Jesus é o dono das suas casas, mas a realidade dentro do lar
mostra que as coisas não são bem como dizem ser.

1)Você pode dizer que Jesus realmente está na sua casa?
Podemos dizer que nos dias de hoje, é moda dizer que pertencemos a Jesus, que Ele está em nossa
vida e em nossa casa. Porém, é preciso saber que entre a declaração e a realidade, há uma grande
diferença. Neste caso, a declaração de que Jesus está na casa é facilmente comprovada através das
coisas que acontecem dentro do lar. Não adianta dizermos que Jesus está na nossa casa se nela não
houve transformação, se não existem indícios de que Jesus realmente habita nela. Podemos ver em
vários momentos na Bíblia, onde Jesus entra nas casas. Algo sempre acontece quando Jesus está
presente. Porém, também vemos relatos de casas onde Jesus, mesmo sendo convidado, não foi
bem tratado, não era bem quisto de verdade. Nesses lugares, Jesus não pode fazer muitas coisas
na casa dessas pessoas. Se desejamos que Jesus esteja em nossa casa, se realmente nos
interessamos por sua presença e demonstramos isso através da maneira como O tratamos,
com toda honra, então podemos estar certo de que coisas maravilhosas acontecerão. Jesus é
bem vindo em sua casa? No texto que lemos no início, vemos Jesus na casa de seus amigos: Marta,
Maria e Lázaro. Três irmãos que eram amigos íntimos de Jesus. Estar na casa deles, era prazeroso
para Jesus. É dessa mesma maneira que Jesus precisa se sentir em nossos lares. Jesus estava à
vontade, Ele estava sendo honrado e bem recebido. Com certeza Ele estava muito feliz em estar na
casa dos Seus amigos. Dessa mesma maneira Jesus pode e quer estar em nossa casa, sentindo-se à
vontade, sendo honrado e bem recebido e muito feliz em estar com nossa família. Parece que tudo

acontece para que Jesus esteja bem, mas na verdade, com tudo isso, nós é que nos beneficiamos da
Sua maravilhosa presença em nossa casa.

2)O que você acha que acontece numa casa onde Jesus está presente?
Não tem como estar na presença de Jesus e sairmos sem que nada aconteça. Tanto da parte de Jesus
para conosco, quanto da nossa parte para com Jesus. Diante do texto de Lucas, podemos ver que
algumas coisas acontecem quando Jesus está presente.
I – Serviço. Quando Jesus entra na casa, Ele é imediatamente servido. Marta se coloca a servi-lo
com o seu melhor, ao ponto de até exagerar. O serviço a Deus é uma das marcas que demonstram
que Jesus está na casa. Servimos uns aos outros em suas necessidades, pois assim estamos
servindo a Jesus. A casa onde Jesus não está presente, os membros da família, vivem cada um por
si, sem poder contar uns com os outros. Bem diferente da casa onde Jesus está presente. O serviço é
uma das marcas na sua família?
II – Comunhão. Todos estavam reunidos e unidos dentro desta casa. A comunhão é uma das
grandes evidências da presença de Jesus. Onde Jesus não está presente, a família é desunida,
nem mesmo se esforçam para estar juntos, orar juntos, aprender de Jesus juntos. As pessoas
estavam ao redor de Jesus para aprender com Ele e desfrutar de Sua presença. Há comunhão quando
Jesus está presente. A comunhão é uma marca de sua família?
III – Adoração. A presença de Jesus sempre nos leva à adoração. Esta é a mesma casa onde Maria
quebrou um vaso de alabastro em Jesus como forma de adoração. Quando Jesus está presente no lar,
a adoração flui de maneira natural. As pessoas da nossa família precisam ser expostas à
adoração. Fazemos isso quando O tratamos com honra, quando reconhecemos a importância
da Sua presença e louvamos os Seus feitos. A adoração acontece dentro da sua casa?
Conclusão: Não basta apenas dizer que Jesus está em nossa casa, Ele precisa estar de fato. Não
adianta tentarmos enganar outros e até a nós mesmos. Quando Jesus esta na casa, existem evidências
da Sua presença. Podemos viver uma vida familiar leve e prazerosa, tendo em nossa casa o serviço,
a comunhão e a adoração. Você deseja que Jesus realmente esteja dentro do seu lar? Deseja que Ele
transforme sua casa? Levante a mão, vamos orar.

Desafio: Estabeleça em sua rotina familiar, um dia e horário para orarem juntos e compartilharem a
palavra. Quem sabe até mesmo ter um momento de adoração juntos. A este tempo damos o nome de
Culto Doméstico. Procure estabelecer este tempo como uma prática familiar. Todos serão muito
edificados, além do maravilhoso tempo de comunhão.

