
Utilizando o material que você tiver disponível, construa duas casinhas pequenas. Se você não
tiver pecinhas de lego ou outro bloco de montar em casa, use a imaginação! Você pode construir as
casinhas usando embalagens de papelão ou isopor (provenientes daquelas bandejinhas de legumes
vendidas no supermercado), cola, tesoura, lápis de cor ou canetinha para colorir... Esse pode se
tornar um projeto artístico à parte! Solte o arquiteto/engenheiro que há em você!

Em um dos cantos da travessa/pirex, posicione a pedra lisa. No canto oposto, modele um
montinho de areia (ou arroz úmido, para dar liga).

Cuidadosamente, coloque uma das casinhas a em cima da pedra e a outra em cima do monte de
areia.

Usando uma jarra, despeje lentamente a água dentro da travessa. Não colocamos foto aqui para 
não estragar a experiência! O que aconteceu com as casinhas quando “choveu” nos nossos
terrenos?

Para realizar essa atividade, você vai precisar de:

 1 travessa ou pirex grande
 1 pedra plana
 1 xícara de areia (ou arroz cru)
 bloquinhos de lego

(ou outro tipo de bloco de montar, ou papelão/isopor/palito   
de  sorvete, etc... )

 500ml de água 
(ou o suficiente para quase encher a travessa ou pirex)
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~ O que aconteceu quando você jogou a água dentro da travessa? Por que será
que a casa que estava sobre a areia caiu? Antes de despejar a água, quando você colocou a casa
na areia, ela deu algum sinal que ela ía tombar? Às vezes até achamos que estamos firmes, e
que nossa casa e nossa família estão firmes... Mas é justamente quando surge algum problema
ou dificuldade que podemos provar se nossa casa está realmente construída na Rocha, que é
Jesus! Ele é quem nos sustenta, e se nós e nossa família estivermos firmados nEle e na Sua
Palavra, pode vir coronavírus ou qualquer outra “tempestade” e vamos permanecer firmes e
fortes! Se quisermos resistir como a casa construída sobre a rocha, precisamos ouvir e obedecer
os seus mandamentos. Todo aquele que pratica a palavra de Deus é capaz de suportar as
dificuldades e os desafios da vida. Momentos difíceis virão, mas aquele que construiu a sua casa
na rocha – que é Jesus – ficará de pé porque sua estrutura está toda bem fundamentada.


