
CONSTRUIR  
NA ROCHA
Baseado em Mateus 7:24-27

O sábio sobre a rocha sua casa construiu,       
E esta sobre a rocha se firmou.      
E quando as chuvas vieram,  
os trovões e os relâmpagos,    

Com a chuva sua casa não ruiu. 

   

O vento soprou e a chuva caiu,      
As ondas rugiram, e o céu ficou negro,       

Mas a casa na rocha firme ficou.    
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O tolo sobre a areia sua casa construiu, 
E também lindamente a enfeitou.     

Mas quando veio a chuva,  
os relâmpagos e trovões, 

Sua casa não aguentou e logo desabou.   

  

O vento soprou  e a chuva caiu,     
As ondas rugiram e o céu negro ficou.      

E a casa na areia se espatifou!         
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Seja sábio e faça tudo o que puder, 
Para na rocha sua casa construir. 

E quando vier a chuva,  
trovões e relâmpagos a rugir, 

Sua casa firme ficar e não cair.   

Trabalhe sem parar e construa sua casa
Na rocha firme e forte que é Cristo Jesus,

Juntos com todos os que têm fé comece já,
Pois Ele é a rocha que permanecerá.
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Estamos  
felizes por termos  

a sua ajuda.

Estamos fazendo  
isto juntos para Jesus, 
por isso sabemos que  

ele está conosco!11

Isso mesmo.  
É ótimo construir para 
Deus com os amigos.

Peço desculpa  
por ter chegado  
atrasada hoje.

Obrigado  
por me ajudar a  

levantar isto. 

11 Mateus 18:20
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