
 

FUNDAÇÃO DE UMA CASA: SABEDORIA 

A bíblia é muito clara quanto a importância de entenderemos que a as nossas 
decisões devem sempre ser feitas de acordo com Sua palavra, e isso chama-se 
sabedoria. Para obedecermos a Deus, primeiro precisamos conhecê-Lo, para 
depois amá-lo e só assim conseguiremos obedecê- Lo. 

Leia o texto de Provérbios 9:10. 

“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a 
prudência”. 

Desenvolvimento do raciocínio: 

Semana passada falamos sobre a importância do lugar onde construimos uma 
casa para que ela dure - na Rocha (Jesus e sua palavra) - para depois 
construirmos o restante, mas que a primeira etapa é sua fundação. Lembra? 

Adianta só colocarmos uma casa em um local seguro, sem construirmos uma 
base? O que aconteceria? Será que ela aguentaria o peso da construção? 

Filhos mais novos: com os blocos de montar, mostre a casa em um local duro mas 
sem uma base, ou faça um desenho de uma rocha (escreva Jesus e Sua palavra) 
e em cima dela desenhe uma fundação. 

Filhos mais velhos: O que é uma fundação? Para que ela serve? 
Fundação - É a base sobre a qual se constrói um edifício/ alicerce. 

Segundo a bíblia, qual é a fundação da casa?  
(Sabedoria). 

O que é sabedoria? 
(Ter conhecimento, portanto conseguir julgar corretamente entre o que é 
verdadeiro e falso.) 

O que a bíblia quer dizer sobre “o Temor do Senhor ser o princípio (início) da 
sabedoria”?  
(Lembrar quem é Deus - Isaias 44:8b “Porventura há outro Deus fora de mim? 
Não, não há outra Rocha que eu conheça.”, e por isso pode confiar Nele). 



Para construir uma fundação resistente, o que eu devo fazer? 
(Saber sobre o que a bíblia diz sobre o assunto) 

Como eu mostro que eu amo a Deus? João 14:15 “Se vocês me amam, 
obedecerão os meus mandamentos” = SABEDORIA 
 
Aplicação Pessoal: 

- Compartilhe um momento em que quando entendeu o que a bíblia dizia sobre 
um determinado assunto passou a obedecê-Lo.  

- Compartilhe também uma situação difícil em que não gostaria de fazer o que 
a bíblia diz mas que fez por amor a Ele. 

- Pergunte aos seus filhos se eles já tiveram essa experiência (ex: pedir 
desculpas a alguém, compartilhar seu brinquedo, devolver o que não era seu  
etc). 

Conclusão: 

- Leia o versículo novamente: Provérbios 9:10. 
- Enfatize que seu filho(a) pode confiar em Jesus e em Sua palavra e por 
consequência obedece-La. 
- Ore por eles e pergunte se eles também querem orar. 


