QUAL É A FUNDAÇÃO DE SUA VIDA?
TEXTO: Mateus 7:24-27
24 Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente
que construiu a sua casa sobre a rocha.
25 Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela
casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
26 Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que
construiu a sua casa sobre a areia.
27 Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela
casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda".
INTRODUÇÃO:
 Muitos cristãos ou não, vivem suas vidas em constantes altos e baixos.
 Hora estão bem, hora estão maus.
 Hora estão felizes, hora estão tristes.
 Hora vão a célula, a igreja, hora estão a ponto de desviar.
 A psicologia chama este comportamento de BIPOLAR.
 Na verdade, a Bíblia diz que pessoas que agem assim, o fazer para uma falta de
base, de alicerce em suas vidas.
 Falta para elas e estar firmadas na ROCHA.
 Para ter sua vida firmada na rocha, que é Jesus Cristo você precisa...
1. OUVIR O QUE JESUS TEM A DIZER – v. 24
 “Portanto, quem ouve estas minhas palavras...”
 “Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida
mediante a palavra de Cristo.”. (Rom. 10:17).
 Muitos desenvolvem o hábito de dar ouvidos a tudo e a todos.
 A internet e as rede sociais hoje em dia se tornaram o local favorito das fofocas, das
crendices, da idolatria, dos desabafos...
 Muitos acreditam em tudo o que veem, leem e ouvem nas redes sociais.
 E sabe o que é mais interessante, o Diabo sabe disse, e tem usado isso contra você.
2. OBEDECER A PALAVRA DADA POR DEUS – v. 24
 “Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem
prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.”.
 Como se obedece a Palavra de Jesus, PRATICANDO.
 Saia da teoria e entre no campo da prática.
 Quer saber como?
 Tiago 4:17 – “Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz,
comete pecado.”.
 Pense, qual o bem que você pode fazer e que não tem feito?
 Não necessário nem procurar fazer o bem a estranhos (que é até mais fácil), mas
dentro de casa mesmo.
 Somos mais gentis com os de fora do que com os de casa.
 Conversamos mais, ouvimos mais, rimos mais, nas redes sociais do que dentro de
casa.

 Coloque em prática o que Jesus ensinou, começando dentro de casa.
3. CONSTRUIR SUA VIDA SOBRE ELE – v. 24
 ...que construiu a sua casa sobre a rocha.
 Por que fazendo isso...
 V25 – “Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra
aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha”.
 Jesus chama essa pessoa de prudente.
 Prudente é aquele que está sempre ligado, prevenindo as coisas antes que elas
aconteçam.
 É olhar as nuvens e sair de casa com guarda-chuvas.
 É fazer uma reserva na poupança, porque pode ficar desempregado ou enfrentar
uma doença em casa.
 É fazer um bom alicerce em sua vida antes que venham as tempestades.
 E Cristo é a rocha onde devemos alicerçar a nossa vida.
 Seus ensinos, seu exemplo, seus mandamentos.
 No passado se conhecia uma pessoa de caráter apenas sabendo de que família ela
era, porque sabia que tinha boa criação, boa educação, um bom alicerce.
CONCLUSÃO:
 O que diferencia sua vida não é somente o que você sabe sobre Jesus Cristo, mas,
o fato de estar firmado nele.

