
Durante este mês de Agosto, falaremos a respeito de temas referentes à família. À luz da palavra de 
Deus, estudaremos sobre os propósitos de Deus para a família e aprenderemos posturas e atitudes 
que atraem a bênção de Deus em nosso lar. Aprenderemos ações praticas pautadas na palavra de 
Deus. Não perca, Deus deseja transformar a sua casa, Ele quer mudar a historia da sua família!  

Estudo 46 – Recuperando a Casa Abandonada 

➢ Resumo: Durante este estudo falaremos a respeito da casa que fica abandonada. Quais as 
consequências do abandono e as posturas que precisamos ter para recuperar a nossa casa 
segundo as orientações da Palavra de Deus. 

Texto: Provérbios 24: 30 e 31. 

Introdução: Você já deve ter passado na frente de alguma casa abandonada. É uma sensação ruim 
quando vemos que algo que poderia estar tão bem cuidado está esquecido, abandonado. Olhando 
para essa casa, sentimos pena do dono dela e tentamos imaginar o que foi que aconteceu com as 
pessoas desta casa para que chegasse a tal ponto. A casa abandonada é triste e chama a atenção de 
todos que a observam, ela envergonha os donos da casa e serve de incômodo. Mas nenhuma casa 
precisa chegar nesse ponto. Podemos e devemos cuidar da nossa casa, do nosso lar, para que ela não 
fique abandonada e se já está abandonada, com a ajuda de Deus ela pode ser recuperada.  
   

1) O que você observa que acontece em uma casa abandonada? 
É muito triste o que acontece com uma casa abandonada. Nela, brotam todo tipo de coisas ruins, os 
insetos e animais indesejados a invadem, a estrutura, por melhor que já tenha sido um dia, se 
deteriora e pode até mesmo ser condenada à destruição. Pode trazer mau cheiro e até mesmo servir 
de abrigo para aproveitadores. São vários os transtornos que ela pode causar. O texto que lemos de 
provérbios descreve essa casa. O homem passou no campo do preguiçoso e viu o que estava 
acontecendo. O campo e a vinha representam a nossa casa, a nossa família. Ele observou que ela 
estava abandonada e muitas coisas ruins estavam acontecendo. Ele começa dizendo que esta família 
pertencia ao homem que não tinha entendimento. Infelizmente, são muitas as vezes que não temos 
entendimento em nós para identificar e reconhecer os problemas em nosso lar. Nos falta 
entendimento de como agir. A casa estava cheia de espinhos e urtigas. Muitas vezes, nosso lar está 
assim também, cheio de coisas que nos ferem, coisas venenosas, relacionamentos onde um fere 
o outro e despejam seu ódio e rancor sobre os da sua casa, com palavras rudes, com 
agressividade, com maus tratos, traições, xingamentos e muitas outras coisas. O muro de pedras 
estava em ruínas, ou seja, ela não estava protegida, pelo contrário, estava exposta e sujeita aos 
ataques do inimigo. Talvez você já tenha percebido como sua família vive debaixo de 
dificuldades, de problemas, muitas coisas ruins acontecem. Provavelmente seu muro de pedras 
esteja em ruínas, facilitando que o inimigo atinja a sua família. Pode ser que sua família esteja 



hoje em meio ao caos, ou então ainda não chegou nesse ponto, mas você percebe que algumas 
coisas nela precisam urgentemente de reparos. Deus não criou e nos entregou nossa família para 
que fique abandonada. Ele deseja que nos trabalhemos duro para que ela seja exatamente 
aquilo para o qual foi projetada. Sua família foi projetada para ser uma bênção, para ser feliz e ser 
exemplo para tantas outras que ainda não são.  
  

2) Quais posturas você acredita que são necessárias para recuperar a casa abandonada?  
Não existe família condenada à ruína para Deus. Ele pode intervir e recuperar toda e qualquer 
situação em nossa vida, em nosso lar. Ele deseja fazer isso em sua casa. Mas mais do que isso, 
quando Deus entra em nossa história, não é somente para restaurar e fazê-la como era antes, mas 
para que ela seja ainda melhor. Mas é necessário que nossa parte, como donos da casa também seja 
feita.   

I – Deixar a preguiça e a displicência para trás. Repare que o versículo começa dizendo que o 
campo era do preguiçoso. A preguiça não vem de Deus, ela traz muitas coisas ruins e uma delas é 
nos tornar displicentes. Se você olha para a sua casa e até enxerga os problemas que estão nela, 
mas sente preguiça de cuidar dela, de agir em prol dela, tome muito cuidado. Com certeza 
você esta tendo uma postura displicente e isso pode trazer sérias consequências. Talvez seus 
filhos estejam nas drogas por sua preguiça em ensiná-los, talvez seu cônjuge não queira voltar para 
casa por conta da sua preguiça em tornar o lar um ambiente agradável. Rejeite da sua vida toda a 
preguiça, o desânimo em seu coração e até em seu corpo de lutar pela família que Deus te deu. 
O preguiçoso só tem a perder, mas se abandonarmos a preguiça, temos muito a ganhar com Deus.  

II – Pedir a ajuda de Deus. Uma casa abandonada não pode ser completamente transformada sem 
ajuda. Precisamos da ajuda de Deus para restaurar a nossa casa. Não podemos permitir que nosso 
orgulho interfira, pois é a nossa família que está em jogo. Deus pode e quer te ajudar, Ele está 
aguardando seu pedido por ajuda. Ninguém, por mais experiente que seja pode substituir 
Deus e a reforma que precisa acontecer em nosso lar, somente Ele pode fazer. Peça ajuda de 
Deus.  

III – Colocar as mãos na obra. Depois de abandonar a preguiça, é hora de agir. Sem ação não há 
transformação. Não podemos ficar de braços cruzados vendo nossa casa ser condenada ao 
desmoronamento. Faça tudo conforme as instruções que Deus trouxer, seja diligente e faça o 
seu melhor. A parte de Deus, com certeza será feita, precisamos agora agir.  

Conclusão: Não precisamos viver a tristeza de uma casa abandonada, essa vergonha não precisa 
acontecer em nossa família. Precisamos agir conforme a palavra de Deus nos ensina e poderemos 
desfrutar dos benefícios da restauração e do renovo dentro do nosso lar. O planejamento de Deus 
para a sua família é maravilhoso. Você gostaria de desfrutar disso? Levante a mão, vamos orar.  

Desafio: Faça uma lista com os problemas e as lutas que você enxerga em sua família. Durante este 
mês, proponha-se a apresenta-los a Deus diariamente em oração e declare a restauração em sua casa. 


