
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noss 

A família edificada na rocha é o único projeto que gera felicidade! 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC.19 de Janeiro de 2020. 

Por Cássio Reis 
 

TEXTO: Mateus 7:24-27 
INTRODUÇÃO: Uma coisa de extrema importância que todos nós não devemos esquecer sob- hipótese alguma, é que uma família 
abençoada não existe e jamais poderá existir com base naquilo que é construído por si mesma. Ou seja, uma família não é 
abençoada pelo seu próprio poder, mas pelo contrário, todas as famílias carregam um significado histórico que veem de Deus. A 
família não surgiu por decisão própria, mas é justamente na família e em suas relações que reside o desejo e a vontade de Deus.  
Dentro de um processo humano de normalidade todos desejam uma família abençoada, todos desejam um casamento perfeito, 
todos desejam ter filhos obedientes, filhos que temam ao Senhor com toda devoção no coração.  Do mesmo modo filhos desejam 
ter pais amorosos, pais corretos e pais que os amem e que acima de tudo estejam sempre presentes fazendo com que suas vidas 
tenham sentido em todos os aspectos.  A boa notícia e o grande alivio em relação a estes desejos que todo ser humano normal 
carrega dentro de si, é que o próprio Deus deseja isso muito mais do que qualquer um de nós possa desejar e almejar.   A primeira 
lição que vejo aqui a respeito de podermos ter certeza de que nosso projeto de família quando fundamentado na rocha irá gerar 
felicidade é:  
1. O aprendizado do ouvir alinhado com a pratica daquilo que Deus nos ensina (verso 24). 

Se tudo fosse simples não veríamos tantas famílias destruídas e muitas que caminham para destruição. Isto porque a verdade e as 

instruções que muitas vezes ouvimos, são as mesmas instruções dadas a outros, mas o grande diferencial é o que se faz com todas 

as instruções, com todos os ensinamentos ouvidos. O grande diferencial é se vamos acreditar no que ouvimos ou não. Se vamos 

por em pratica ou não, e mesmo que resolvendo coloca-los em pratica não vermos logo de cara melhoras ou solução das 

adversidades vividas. A junção entre o ouvir e o praticar não podem ficar separadas jamais. 

2. A confiança que lutas, dificuldades, traumas, tristezas não conseguem destruir aquilo que se edifica em Deus e com Deus. 

(verso 25).   

Nunca Deus nos prometeu uma vida de mar de rosas, uma vida de acomodação e garantia de que nada nos acontece e nos 

acomete, não, isto não é ensino de Jesus e da palavra de Deus. Jesus disse: “no mundo vocês terão aflições, as tenham bom animo 

diante disto”. Isto com certeza se aplica a tudo na vida, inclusive na questão do viver em família, mas isto não foi de forma alguma 

da parte de Jesus um decreto de derrota. Ele nos disse que o bom animo fosse uma realidade para cada um de nós. E neste verso 

nos é dito que: “Caiu à chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram com ímpeto contra a casa que fora edificada 

sobre a rocha”. Mas mesmo diante de uma descrição e uma afirmação de Jesus a respeito de toda fúria da força da natureza 

contra aquela casa, Jesus afirma que ela não caiu. A fúria da natureza não foi capaz de derrubá-la.  É sobre a palavra e na palavra 

de Deus que encontraremos a saída, que encontremos a resposta certa, que encontraremos o exemplo a ser seguido.  Isso é muito 

mais forte que todas as adversidades. Outra lição que nos da à certeza da felicidade quando edificamos sobre a rocha é: 

 3. O fato de Jesus alertar e nos mostrar que os problemas e dilemas da vida podem se abater sobre todos (versos 26-27). 

Eu não sei se você já parou para pensar que não seria necessário que Jesus explicitasse o oposto do que afirmou nos versos 24 e 

25. Mas então porque ele faz questão de repetir no verso 27 o que já tinha dito no verso 25? E penso que a resposta é sua graça 

em nos lembrar da insensatez que sempre insiste em bater na porta de nosso coração tentando nos fazer pensar que podemos por 

nós mesmos sustentar este projeto. Mas Jesus diz que os problemas um dia chegarão, e quando chegarem Ele deseja que se 

manifeste no seio de nossos lares, de nossas famílias a sabedoria e não a insensatez. Portanto com toda humildade e reverencia na 

interpretação e aplicação do texto aqui hoje, o que vejo nele é graça, o que vejo é amor, sim, amor de um Deus que projetou e 

sonhou com a minha e sua família, carregando o desejo de que sejamos felizes hoje e sempre. 

Conclusão: 

Esta felicidade pode ser construída mesmo em meio a muitas provas, em meio a muitas experiências pesadas, em meio a muitas 

lições. Mas tendo como nosso professor nosso Deus, e como matéria Sua palavra eu garanto a vocês que o final será sempre feliz. E 

a razão para isto é que aquele que faz a promessa de quem edificar sua casa sobre a rocha ira vê-la em pé mesmo diante de 

dificuldades é aquele que é fiel para cumprir o que prometeu.  “Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois 

aquele que prometeu é fiel” (Hb. 10:23). 

 Reflexões para compartilhamento: 

 

a) Família foi Deus quem criou, minha família foi Ele quem me deu, por isso devo ama-la com todas as forças e acima de toda e 

qualquer diferença! 

b) Família é o porto seguro que Deus resolveu dar aos filhos dos homens. Que privilégio é poder ter uma família e ama-la 

sabendo ser nosso maior e valioso presente! 

 

 

 


