
... é o berço da família, nosso principal local de nutrição espiritual e a 
incubadora de sonhos. Casa ... é o embrião da esperança e o nosso lugar de pertencer. 

É onde está nosso coração, porque simplesmente não há outro lugar como o lar, 
como a nossa  CASA. Pelo menos é o que todos nós queremos para o nosso lar, 

que seja um pequeno pedaço do céu na terra; mas a única maneira de trazer o céu 
para nossa casa é convidar o Deus do céu para morar! 

Casa 

P� i�o decl�e
1. MINHA CASA É ABENÇOADA - (Provérbios 3:33)��
“A maldição do SENHOR está na casa do ímpio, mas ele abençoa o lar dos justos”.��

2. MINHA CASA É CONSTRUÍDA NA ROCHA - (Lucas 6:48)��
“Eles são como um homem construindo uma casa, que cavaram fundo e lançaram as 
bases na rocha.” {A Rocha é Jesus)
 �
3. MINHA CASA É ALEGRIA - (1 Pedro 1: 8)
Mesmo não o tendo visto, vocês o amam; e apesar de não o verem agora, crêem nele e 
exultam com alegria indizível e gloriosa,��

4. MINHA CASA ESTÁ CHEIA DE AMOR - (1Coríntios 13)�� 
�“E agora esses três permanecem: fé, esperança e amor. Mas o maior deles é o amor ”.�

5. MINHA CASA  AMA OS VIZINHOS – (Lucas  10:27) 
Ele respondeu: "Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, 
de todas as suas forças e de todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si mesmo".���

6. MINHA CASA É GOVERNADA POR CRISTO - (Colossenses 3:17)��
“E faça o que fizer, seja em palavra ou ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, 
dando graças a Deus Pai por meio dele.”��

7. MINHA CASA É ESTABELECIDA NO ENTENDIMENTO – (Mateus 22:37)�
Respondeu Jesus: " 'Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma 
e de todo o seu entendimento'. ”��



8. MINHA CASA ESTÁ DEBAXO DA AUTORIDADE DO MEU MARIDO
(Efésios 5:24)��
“Assim como a igreja se submete a Cristo, assim também as esposas devem se submeter 
aos seus maridos em tudo.”�

9. MINHA CASA É CHEIA DE GRATIDÃO - (Efésios 5:20)�� 
“... sempre dando graças a Deus Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.” 

10. MINHA CASA É CONSTRUÍDA POR UMA MULHER SÁBIA - (Provérbios14: 1)���
“A mulher sábia edifica a casa dela” 

11. MINHA CASA É CONSTRUÍDA EM SABEDORIA E FIRMADA NA INTELIGENCIA  
(Provérbios 24: 3)�
Com sabedoria se constrói a casa, e com a inteligencia ela se firma��

12. Minha casa é onde os filhos são treinados em justiça - (Deuteronômio 6: 7)�
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado 
em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.��

13: MINHA CASA ESTÁ FORTE NO SENHOR - (Efésios 6:10)��
“Finalmente, seja forte no Senhor e em seu grande poder”.��

14. MINHA CASA ESTÁ VESTIDA COM A ARMADURA DE DEUS - (Efésios 6:11)��
Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo,
Meu lar não entregará qualquer terreno a Satanás. Somos fortes no Senhor e vestidos 
para a batalha.��

15. MINHA CASA ESTÁ PREPARADA PARA  O RETORNO DE CRISTO - (Tito 2:13)
enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de nosso grande 
Deus e Salvador, Jesus Cristo.
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