ROTEIRO DO
MENSAGEIRO DA PAZ - 4

UMA CASA
INABALÁVEL

QUEBRA-GELO
PERGUNTE AO GRUPO: Onde você construiria a casa dos seus sonhos?

LEITURA BÍBLICA
Leia a parábola do prudente e do insensato:
Mateus 7.24-29 - “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. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o
seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei.”

PERGUNTA: QUAIS SÃO AS “TEMPESTADES” QUE VIVEMOS EM NOSSA CASA NO DIA A DIA?
VOCÊ JÁ PASSOU OU ESTÁ PASSANDO ALGUM TIPO DE TEMPESTADE? CONTE-NOS.
Sobre as duas casas vieram tempestades. Tempestades são situações difíceis a que todas as famílias são suscetíveis:
enfermidade, desemprego, problema financeiro, conflitos de relacionamento, morte, enfim. Há várias situações de “tempestades” as quais estamos sujeitos no decorrer da nossa vida.

PERGUNTA: QUAL FOI A DIFERENÇA ENTRE AS DUAS CASAS DIANTE DAS TEMPESTADES?
COMO ESSE EXEMPLO SE APLICA ÀS FAMÍLIAS HOJE?
Uma ruiu, pois estava alicerçada sobre uma base frágil. A outra permaneceu inabalada pois tinha fundamentos construídos
sobre uma base sólida. Hoje em dia, vemos famílias que passam por lutas e conseguem superá-las, porém há famílias que
diante dos problemas da vida se desmoronam.

PERGUNTA: A CASA QUE PERMANECEU INABALADA ESTAVA EDIFICADA SOBRE A ROCHA.
O QUE ESSE EXEMPLO TEM A VER COM VOCÊ? QUEM É ESSA ROCHA?
Jesus é a Rocha. Ele é o fundamento sobre o qual podemos edificar nossa vida para não sermos abalados diante das
tempestades.
Efésios 3.17-19 - Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em
amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e
conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus.

PERGUNTA: NA PRÁTICA, COM BASE NOS VERSOS ACIMA, O QUE É NECESSÁRIO
PARA UMA FAMÍLIA VIVER A VERDADEIRA ESTABILIDADE?
Primeiro: Jesus precisa habitar dentro de nossa casa, dentro do nosso coração;
Segundo: a fé em Cristo é o que nos sustenta e nos anima;
Terceiro: uma casa cheia da presença de Jesus é uma casa cheia de amor, pois Deus é amor. Quando permitimos que esse
amor seja o alicerce dos nossos relacionamentos e atitudes, conseguimos viver a plenitude do que Deus tem para nossa
vida aqui na terra.

PERGUNTA: COMO VAMOS POSSUIR UMA CASA INABALÁVEL?
O primeiro passo é ir até Jesus, abrir o coração e se dispor a trilhar uma caminhada não pautada na religião, mas sim na
experiência e relacionamento com o Deus vivo.
O segundo passo é ouvir a sua Palavra. É estar em contato com ela e não há outro livro para ouvir as palavras de Jesus
que não seja a Bíblia.
O terceiro passo é praticar. Hoje, muitos conhecem a Bíblia, os mandamentos de Deus, o que Jesus prega, mas não as
coloca em prática. Para edificarmos nossa vida na Rocha, para experimentar uma vida edificada em Cristo, precisamos não
apenas conhecer, mas praticar seus princípios e mandamentos.

CONCLUSÃO:
Podemos passar por momentos difíceis, de grande tristeza, mas ela não durará para sempre. O Senhor sempre faz nascer
um novo dia de alegria para nós.
Hoje, chegamos ao último encontro de nossa caminhada. Ao longo dessas quatro semanas, vimos o que Jesus pode fazer
numa casa quando permitimos que ele entre. Deus tem mais para sua vida do que simplesmente este tempo especial que
tivemos. Ele quer nos tornar pessoas mais sábias e mais cheias da sua paz.
Termine fazendo a seguinte oração com todos.
Peça para que repitam:

ORAÇÃO
SENHOR, EU QUERO EDIFICAR MINHA VIDA E MINHA CASA SOBRE UMA BASE INABALÁVEL. PARA ISSO, TE PEÇO,
JESUS, QUE VENHAS TRANSFORMAR TUDO O QUE PRECISA SER TRANSFORMADO NO MEU INTERIOR, PARA QUE
DESSA FORMA EU POSSA ENFRENTAR E SUPERAR TODAS AS TEMPESTADES DA VIDA.

