ESTUDO SEMANAL – 02/08/2017
Tema: OS DOIS FUNDAMENTOS.
Pr. Thiago Rodrigues.

TEXTO BASE: Mt. 7:22-27

Introdução – Jesus conta a história de dois homens (um prudente e outro insensato). Eles
edificaram suas casas, porém, cada um deles edificou de uma forma, em um fundamento
diferente. Um deles construiu sua casa sobre uma rocha, enquanto o outro construiu na areia.
Jesus evidencia a diferença das duas construções, comparando-as com aqueles que ouvem e
praticam a Sua palavra e os que ouvem, mas não as praticam.
1. Todos podem construir: Alguns, sabiamente, constroem sobre o fundamento da
vontade de Deus. Esse têm suas “casas” construídas em um alicerce que é Cristo Jesus.
Outros, insensatamente, constroem sobre um fundamento que não é Cristo. Esses têm
suas “casas” construídas em um alicerce que não aguenta as intemperes da vida, e caem.
2. O futuro da casa é determinado pela forma como ela é construída: A casa
construída sobre os fundamentos corretos enfrentará chuvas, transbordamento de rios,
fortes ventos, mas permanecerá firme, protegendo quem está dentro dela. Já a casa
construída sobre fundamentos incorretos tem sua destruição certa, pois não aguentará a
força da natureza contra ela, sendo ruína para quem mora nela e ela própria sofrerá
grande destruição.
3. Ouvir e praticar a Palavra de Deus é o alicerce que devemos ter para

nossa vida: Alguém que ouve e coloca a palavra do Senhor em prática é comparado a
alguém prudente, alguém que consegue resistir às condições mais adversas da vida e
permanecer firme.
4. Toda “casa” construída será, em algum momento, provada: Isso nos indica
que todos nós passaremos por problemas, por provações, que virão se chocar contra a
“casa” que construímos. Se ela ficará de pé ou não, se será aprovada ou não, dependerá
dos alicerces em que lançamos a nossa construção.

