
CASA DE PAZ

TEMA: UMA CASA INABALÁVEL

Texto Bíblico: LUCAS 6. 47-49 

Objetivo: As crianças entenderão que temos que escolher abrir a porta do nosso coração
para Jesus.

MENSAGEM: 
Quando Jesus viveu entre os homens, Ele sempre contava histórias, também conhecidas

como parábolas, para ilustrar os seus ensinamentos. 
Certo  dia,  Jesus  contou  a  história  de  dois  homens.  O  homem  prudente  e  o  homem

insensato.
O homem prudente um dia resolveu construir uma casa. Então ele cavou bem fundo e fez

o alicerce na rocha. Um outro homem, que era insensato também construiu a sua casa, mas não
cavou fundo, ele a fez sobre a areia. 

Então  um  dia  veio  uma  chuva  e  ventos  muito  fortes,  as  águas  subiram  e  os  rios
transbordaram. A casa do homem insensato não resistiu e desabou, ficou em ruínas e se perdeu
pois,  não  tinha  firmeza  nenhuma  e  desabou.  A casa  do  homem  prudente,  que  havia  sido
construída sobre a rocha, quando o vento soprou com força sobre sua casa, quando a chuva caiu,
quando os rios encheram e transbordaram a casa continuou firme sobre a rocha. 

Jesus explicou às pessoas que todo aquele que ouve as Suas palavras e as pratica pode
ser comparado com este homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. 

EDIFICAÇÃO:
No Salmo 18,  verso 2,  Davi  servo do Senhor  declara:  “O Senhor é a minha rocha,...  o meu
libertador; o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio; o meu escudo, a força da minha
salvação,...”  então  quer  dizer  que,  para  estarmos  firmes  e  sermos  salvos  precisamos  estar
firmados na Rocha que é Jesus, o nosso Salvador. 

Se Jesus é a rocha da nossa salvação, se somente Ele pode nos purificar  de nossos
pecados, então devemos dizer como Davi: “lava-me, e ficarei mais alvo que a neve”. Salmo 51.7
Pois,  quando recebemos o Senhor  Jesus como Salvador e confessamos os nossos pecados,
Jesus nos perdoa. Podemos estar seguros do Seu amor por nós. Quando Jesus limpa os nossos
pecados o nosso coração fica mais alvo do que a neve. Ouça as palavras de Jesus, deixe-O
morar em seu coração e faça aquilo que agrada Jesus. 

➢ Sua casa está construída na rocha ou na areia?? 


