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A CASA NA ROCHA 

Provérbios 14.11 

 
1. Leitura: Salmo 95 

2. Cântico: Início de culto – Pr. Paulo Fagiani 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 14.11 –  Como construímos uma casa? Por onde devemos 

começar? Que tipo de fundamento devemos escolher? Às vezes, buscamos 

construir uma casa no menor tempo possível, escolhendo o tipo de fundamento 

mais rápido para ser feito, mas não calculamos a consequência de nossas 

escolhas.  

  Uma casa pode ser muito bonita e atraente, mas, se não for construída 

sobre um sólido fundamento, será destruída quando a tempestade chegar. É 

como construir uma casa sobre a areia. E o que vemos nesse verso são dois 

tipos de pessoas: ímpios e os retos, os que constroem sua casa sobre a areia 

e os que constroem sua casa sobre a rocha. 

  Quando lemos esse verso, logo lembramos de Mateus 7.24-27, da 

parábola dos dois construtores, mas a diferença entre ambos, é que em Mateus, 

Cristo fala sobre aqueles que ouvem e praticam e aqueles que ouvem e não 

praticam, enquanto em provérbios vemos o autor apresentando os que andam 

em retidão, no Senhor, e aqueles que andam em pecado. 

  Os ímpios são aqueles que constroem suas casas em alicerces frágeis. 

Alicerces esses que são puro egoísmo. Seus alicerces estão em si mesmos e 

não em Deus, são pessoas que não conhecem Deus, pessoas que não tem 

fundamento. A Bíblia diz que, se o Senhor não edificar a casa, em vão 

trabalham aqueles que a edificam (Sl 127.1). Construir uma família sem a 

presença de Deus é construir para o desastre. Dinheiro e sucesso não podem 

manter uma família firme diante das tempestades da vida. A maior necessidade 

https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_117_1-2/
https://youtu.be/3P-K-xmlBuY
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da família não é de coisas, mas de Deus.  

  Quanto aos retos, sua tenda florescerá. Não porque sua casa esteja fora 

do alcance da tempestade, mas porque, embora a chuva caia no telhado, os 

ventos soprem contra a parede e os rios açoitem o alicerce, a casa permanece 

de pé, porque não foi construída sobre a areia, mas sobre a rocha, está 

construída sobre o alicerce que é Deus. Essa tenda floresce porque Deus nela 

habita. Essa tenda floresce porque todos obedecem a Deus. Essa tenda 

floresce porque aqueles que nela habitam são como árvores plantadas junto às 

correntes das águas, que jamais murcham e nunca deixam de produzir o seu 

fruto (Sl 1.3) e vivem para a glória de Deus (1Co 10.31). 

5. Aplicação:  

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Exercite sua fé no Senhor. Construa sua vida, seus relacionamentos, seu 

lar em Deus, que é nossa rocha, nosso firme fundamento. 

• Ouça atentamente o ensino bíblico da igreja e ponha em prática aquilo 

que tem aprendido. :Não deixe para amanhã o viver para a glória de Deus. 

• Ensine a sua família sobre Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. 

Mostre a eles, através da pregação e do testemunho, que a vida em Cristo 

é uma vida boa, reta, justa e graciosa. Que Cristo é o nosso firme 

fundamento. 

6. Intercessão: na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, interceda 

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

Ore por missões – BRASIL 

A irmã Silva pede oração por ela e pela família. Ela clama para que Deus 

conceda cura física, psicológica e espiritual. Além de uma melhor oferta de 

emprego, moradia e restituição financeira. 


