
Dia 9 - Ouvir e bom, obedecer e melhor!

´

O que será que é necessário para 
manter uma casa em pé?

^ ´

Jesus era um excelente professor. Ele gostava muito
de falar a respeito do Reino de Deus através de
parábolas, que são histórias contendo um
ensinamento importante. Isso ajudava as pessoas a
entender melhor o que Deus queria dizer. Certa vez,
uma grande multidão se ajuntou para ouvi-Lo ensinar
e Jesus começou a falar sobre... construção! É, ele
contou uma de suas famosas parábolas para mostrar
ao povo a grande diferença entre e

a Palavra de Deus. O povo ouviu
atentamente e foi imaginando a cena a medida que
Jesus pregava: “Esta é a história de dois homens que
resolveram construir suas casas. Antes de iniciar a
obra, foi preciso que cada um deles escolhesse um
terreno! O primeiro decidiu construir a sua casa sobre
uma . Já o segundo, pensou que seria uma
boa ideia construir sua casa sobre a ... Ora,
uma vez escolhidos os terrenos, é hora de iniciar a
obra! O homem que decidiu construir sobre a rocha
cavou um buraco bem profundo e fez ali o alicerce da
casa. O alicerce é uma estrutura bem forte e que tem
um

Areia 
(Cristina Mel)
-

-

Texto-base: Mateus 7:24-27

^

O monastério
cristão “Meteora”,
que significa “meio do céu”, foi
construído sobre uma rocha de
550 metros de altura, na Grécia
Central, entre os séculos XI e XII.

um papel super importante. Ele é construído embaixo da
casa e fica escondido dentro da terra, mas é graças a ele que
a casa fica em pé! Assim a casa foi sendo construída: sobre um
terreno sólido, em cima de um alicerce firme e com muita segurança.

A Casa é Sua
(Casa Worship)

Quando ficou pronta, encheu o construtor de alegria! E como será que foi a construção da casa sobre a areia? Bem,
talvez ele fosse um pouco preguiçoso... Ou talvez estivesse com pressa. A verdade é que o segundo homem não
parecia entender muito de construção! Ele ergueu sua casa diretamente sobre a areia, sem se preocupar com a
estrutura do solo ou em fazer um alicerce. Uns dias depois de finalizar a obra, veio uma tempestade muito forte.
Relâmpagos brilhavam no céu e o barulho do vento e dos trovões fazia tremer as janelas. Foi tanta chuva que os rios
transbordaram. A água bateu contra a casa da rocha, mas nada aconteceu. A casa da areia, porém, foi
completamente destruída e caiu com um grande estrondo!” Quando Jesus terminou de contar essa história, Ele
explicou: “Quem ouve e pratica as minhas palavras é como o sábio construiu sua casa sobre uma rocha firme, mas
quem ouve o meu ensino e não põe nada em prática é como o tolo que construiu a sua casa sobre a areia.” Não
basta apenas escutar as palavras de Jesus ou ler a Bíblia sem compromisso. Precisamos ouvir e , ou seja,
colocar tudo o que Jesus nos ensina em prática! Se construirmos a nossa fé sobre as verdades sólidas da palavra de
Deus, certamente estaremos firmes e fortes para resistir quando vierem os problemas e as dificuldades desta vida.

Muitas atividades profissionais foram suspensas
durante a quarentena, mas as obras de construção
fazem parte desta lista! No Brasil e mundo afora,
construtores se esforçam diariamente para erguer
casas e prédios. Você certamente já viu uma casa
sendo construída: os tijolos sendo empilhados, as
telhas sendo colocadas, a pintura sendo feita... Sim,
tudo isso é importante e faz parte da obra, mas
você sabia que antes mesmo de ver as paredes
subindo, é preciso olhar para baixo? Antes de mais
nada é preciso escolher um terreno apropriado, de
solo firme e onde haja uma rocha sólida para fixar
as fundações. O que se faz a seguir é cavar um
buraco bem fundo até encontrar a camada de
rocha lá embaixo e então, usando muito ferro e
concreto, construir uma estrutura
de sustentação firme e forte, que
será capaz de segurar toda a casa.



Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que 
constrói sua casa sobre uma rocha firme. (Mateus 7:24)

Estamos vivendo uma grande “tempestade” nestes dias. Esta 
situação tem te deixado preocupado? Como você tem se sentido?

Como você reage diante de um problema ou dificuldade?
Firme e confiante nas promessas de Deus ou será que bate uma

insegurança?

O que precisamos fazer para nos mantermos firmes na fé?      

Primeiro, pinte a casa construída 
no local adequado e da forma 

correta. Esta é a casa que Jesus 
quer que a gente seja! Depois, 

pinte o restante da cena! 
Mãos à obra!

De que formas podemos colocar em prática as palavras de Jesus? Você consegue 
pensar em alguns exemplos?

Versículo para 
memorizar

O que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações hoje? Vamos orar juntos? 
Este é um bom momento para pedir a Deus que nos ajude a praticar aquilo que
aprendemos com Jesus. Queremos ser filhos obedientes, pois sabemos que o nosso
Pai celestial nos ama e quer sempre o melhor para nós. Às vezes temos um pouco de
preguiça de fazer aquilo que o Senhor (ou mesmo nossos pais) nos pedem, mas
queremos nos esforçar para obedecer prontamente! Agradecemos a Deus e também
aos nossos pais e professores por nos ensinarem o que é certo através da Bíblia e
também de conselhos amorosos e 
palavras de orientação e correção. 


