
“Se o Senhor não edi�car a casa em vão trabalham os que a edi�cam; se o Senhor 
não guardar a cidade em vão vigia a sentinela.”

Uma casa completa não é aquela que tem todos os móveis e utensílios, mas sim a que 
está no centro da vontade de Deus. Pois a Sua vontade é boa, perfeita e agradável (Rm. 
12.2b). Precisamos compreender como Deus vê a nossa casa e como podemos edi�cá-la 
na Sua Presença. Utilizando a �gura de uma casa física como referência Bíblica, podemos 
demostrar como deve ser a nossa casa espiritual de acordo com a vontade de Deus.

BASE: A ROCHA (Ef 2.20-22)
A base sobre a qual devemos edi�car a nossa casa para que ela seja forte, é a Rocha que 
se chama Cristo (Mateus 7.24-27).
 

PAREDES: PROTEÇÃO (Ne 4.14)
As paredes são a proteção de uma casa, ou seja, a tarefa de cada um na família. No tempo 
de Neemias o povo edi�cou um muro ao redor da cidade, protegendo, assim, as suas 
casas, cercando a cidade. E cada família edi�cou um muro perto da sua casa.
 

TETO: PRESENÇA DO SENHOR
A Presença do Senhor deve ser a cobertura da família. É um contato aberto com a glória 
de Deus.

ÁGUA: FÉ (João 7.38)
Como não pode haver falta de água numa casa, também não pode faltar a fé que está no 
coração daquele que crê e faz �uir a Presença de Deus no lar.

LUZ: A BÍBLIA (Salmos 119.105)
A Bíblia deve ter lugar de destaque na nossa casa, não como ornamento, mas para ser lida 
e estudada por todos da família, pois ela representa a voz de Deus (João 5.39; Dt 6:4-9).
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CONCLUSÃO
A casa vista por Deus é assim: não importa se é grande ou pequena, todavia deve estar 
bem edi�cada nos alicerces da Palavra, �rme na Rocha, sob a proteção e a presença do 
Senhor, onde �ui o Rio do Espírito e a luz dos Seus ensinamentos: “Todo aquele que, 
pois, escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente 
que edi�cou a sua casa sobre a rocha.” (Mt 7:24).
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