
 

CONSTRUIR PARA DURAR 

Para que nossos filhos possam desenvolver um relacionamento com Deus é muito 
importante que eles entendam quem é Jesus e porque podem confiar Nele.  

Leia o texto de Mateus 7:24-27. 

"Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem 
prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela 
casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. 
Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato 
que construiu a sua casa sobre a areia. 
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela 
casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda”. 

Desenvolvimento do raciocínio: 

Explique para seus filhos como uma casa é construída - iniciando pela fundação 
para que depois possa ser construída a parte “externa”. 

Filhos mais novos: utilize blocos de montar ou faça um desenho. 
Filhos mais velhos: pergunte se eles sabem como uma casa é construída, e o 
porquê. 

Onde a casa deve ser construída? Lugar sólido ou arenoso? 
(Pode usar uma pedra e um pouco de areia para demonstrar). 

O que a bíblia quer dizer sobre essa construção? Ler Versículo 24 
Quem é a Rocha? 
O que quer dizer: Ouvir as minhas palavras e praticar? 
Isso fala de obediência. Todas nossas decisões e escolhas devem ser feitas pela 
a luz da palavra de Deus. 

A Bíblia fala que não vamos ter nenhum problema? Ler Versículo 25 
(De exemplos). 

O que acontece quando ouvimos mas não obedecemos? Ler versículo 26 e 27. 



 

Aplicação Pessoal: 

- Compartilhe com seus filhos decisões que tomou quando ouviu e obedeceu e 
quais foram os resultados. 
- Compartilhe também quando ouviu e não obedeceu quais foram os resultados 

(é importante que seus filhos vejam sua humanidade e que também comete 
erros). 

Conclusão: 

- Leia os versículos chaves novamente: 24 e 25. 
- Enfatize que Jesus é a Rocha e Ele é um lugar seguro, que podem confiar. 
- Ore por eles e pergunte se eles também querem orar. 


