Textos Bases: Salmo 11.3; I Coríntios 3.11; Efésios 2.20; Jó 1.10; Neemias 4.14.
Palavras Chaves: Edificação; Fundamento; Alicerce; Proteção; Unidade.
Fundamento é a base, o alicerce, o apoio que sustenta uma edificação. É o conjunto de princípios básicos que norteia
nossa razão de ser, em nosso caso a doutrina que nos foi entregue – “Mas graças a Deus que, tendo sido servos do
pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues” (Romanos 6.17). “Pois dou-vos boa
doutrina; não deixeis a minha lei” (Provérbios 4.2).
Edificar é construir. É infundir tais princípios (os fundamentos acima citados) em nossa mente, para que sejamos
transformados pela renovação do nosso entendimento conforme Romanos 12.2. Isso por que a edificação trata do
aperfeiçoamento, visando esclarecer para crescer. Daí a necessidade de se edificar sobre um bom fundamento. “Todo
aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua
casa sobre a rocha; E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao
homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia; E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e
combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda” (Mateus 7.24-27).
Desenvolvendo a campanha...
Primeiro Dia
Salmo 11.3
“Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?”
Objetivo: Lançar este fundamento em sua vida, baseando seus relacionamentos através de uma fé pessoal em Cristo
para então começar a edificar.
Um grave perigo encara o salmista quando os inimigos buscam tirar sua vida. Em lugar de escapar pelo caminho mais
fácil, ele prefere tomar o caminho da fé e confiança em Deus, o nosso fundamento.
Estamos sendo afrontados! As famílias estão sendo desfeitas pelo divórcio, e não bastasse isso, querem corromper a
instituição mais importante do mundo forjando leis para alterar o que Deus estabeleceu desde o princípio.
Alguém disse: “Coisa maravilhosa é o lar! Se ele funciona direito, é um pedaço do Céu na terra. Mas, na verdade,
muitos lares, aqui na terra, são uma pequena mostra do Inferno”.
De acordo com o salmista, se os fundamentos forem destruídos, nem mesmo um justo poderá fazer alguma coisa. É
preciso, portanto, um empenho para que seja preservado os fundamentos estabelecidos por Deus, para que haja paz
e segurança.
Jesus Cristo é o nosso fundamento. O seu casamento, suas amizades, a sua comunhão com a igreja, e nem mesmo o
seu negócio será eficaz se não for feito sobre este fundamento. Que a nossa edificação seja apenas sobre Ele. “O seu
fundamento está nos montes santos” (Salmos 87.1).
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Praticando: Durante essa semana, repense seus relacionamentos. Verifique se em todos eles os fundamentos
estabelecidos por Deus estão sendo preservados.

Segundo Dia
1 Coríntios 3.10,11
“Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele; mas
veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é
Jesus Cristo”.
Objetivo: Saber como edificar sobre o fundamento que é Cristo.
O fundamento já está posto, e é perfeito – “Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem
me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida” (João 8.12). No entanto, é preciso atentar para como estamos
edificando.
“Enquanto outro edifica” (v.10) está no tempo presente, o que indica uma contínua construção. Estamos construindo
um edifício para que habite a presença de Deus? O v.16 do mesmo texto esclarece que somos templos do Espírito
Santo.
A rainha de Sabá ficou fora de si ao contemplar a mesa de Salomão, o assentar dos seus servos, a maneira como se
vestiam e pela qual chegavam a casa do Senhor. O texto vai dizer que, ao ver a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão,
e a casa que edificara, disse: “Era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria”.
(2 Crônicas 93-5).
Jesus Cristo é o fundamento da sua vida? Ou a sua fé ainda está baseada em tradições, mesmo que seja a tradição
cristã? Escolhemos edificar sobre Cristo, agora façamos isso com sabedoria e de acordo com Sua vontade para que o
Espírito Santo habite em nossa construção. Se fores templo do Espírito, diz Paulo aos coríntios, se tentarem destruir o
seu edifício, Deus os destruirá – 1Co 3.17. Isso nos remete para proteção, mas isso é um assunto para o quarto dia da
campanha.
Praticando: A prática dessa semana é a oração. Peça a Deus sabedoria para edificar sua casa. Verifique se o ambiente
do lar é favorável à morada do Espírito Santo, e convide-O.

Terceiro Dia
Efésios 2.20
“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina”.
Objetivo: Aprendermos as doutrinas bíblicas e vivermos de acordo com ela. Valorizar o conhecimento da Palavra de
Deus, cientes da sua importância para nossa vida.
A única defesa contra os ataques do diabo é a Palavra de Deus. Estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e
dos profetas é estar firmado, alicerçado na Palavra de Deus. Veja que em Atos 2 a igreja perseverava na doutrina dos
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apóstolos, que segundo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, é o fundamento do qual Jesus Cristo é a principal
pedra de esquina.
Pedra de Esquina era a primeira pedra, a base, o alicerce, colocada no ângulo de uma construção para lhe dar firmeza,
estabilidade. Em outras palavras, a Igreja primitiva foi estabelecida a partir dos ensinamentos e da pregação dos
apóstolos e profetas.
Através do profeta Oséias (cf. Os 4.6), Deus disse que o seu povo foi destruído por falta de conhecimento. Em Marcos
12.24 Jesus disse que erramos por não conhecer as Escrituras. A Bíblia nos indica o caminho, e também nos mostra os
perigos dos atalhos.
Satanás quer nos desviar para os atalhos, dando-nos a entender que no final o destino é o mesmo. Mentiroso é o que
ele é. Ele nos tenta assim porque também conhece o caminho e quer nos impedir de chegar lá, uma vez que ele não
chegará. Veja que ele usou as Escrituras para tentar a Cristo, citando o Salmo 91.11,12 – “Porque aos seus anjos dará
ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não
tropeces com o teu pé em pedra”. Mas como lhe é próprio, perceba que ele torce e modifica as palavras. Se observar
Mateus 4.6, verá que ele deixou de fora as palavras chaves: “em todos os teus caminhos”. Se Jesus tivesse pulado
daquela altura, não haveria nenhum anjo à espera dEle para ampará-lo, pois estaria fora dos caminhos de Deus.
Veja que em outra tentativa ele diz: “Tudo isto te darei”, como quem diz: “Não precisas ir à cruz, simplesmente ajoelhate diante de mim e eu te darei toda esta glória”. São os atalhos. Mas Jesus conhecia as Escrituras e rebateu todas as
tentativas de Satanás com a Palavra. Devemos estar alicerçados na Palavra de Deus!
Praticando: Faça um esforço e separe um período para leitura e meditação diária da Bíblia. Peça ao Espírito Santo que
revele a Palavra enquanto você lê, lhe concedendo entendimento.

Quarto Dia
Jó 1.10
“Porventura tu não cercaste de sebe, a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem?”
Objetivo: Edificar nossos lares sob a proteção de Deus.
Voltamos a falar sobre a família e sobre você, em particular. Quem te protege? Quem protege e oferece segurança à
sua família? Jesus não só é o fundamento, mas também o muro de proteção para nós.
Quando os amigos de Neemias (cf. Ne 1.3) lhe disseram que os muros estavam derrubados e os portões queimados,
queriam dizer que não havia mais proteção para o povo que morava ali. Ninguém pode viver sem proteção, e nós
cristãos, podemos contar com a proteção de Deus.
De acordo com o texto base escolhido para este dia, percebemos qual é a intenção do diabo – tirar a cerca que protege
a nossa casa. Não foi este o argumento dele para Deus?
Jó tinha edificado sua casa no forte fundamento que são os princípios estabelecidos por Deus. Era um homem integro
e reto, e, portanto, desfrutava da proteção de Deus. Estava cercado por uma sebe, diz o v.10. Sebe é uma cerca de
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arbustos, ramos ou até mesmo de estacas ou ripas entrelaçadas. O diabo quis sugerir que a retidão de Jó era motivada
por um suborno da parte de Deus, que o cercava de bênçãos e proteção. É claro que ele não acreditava nisso, na
verdade, o que ele quer é deixar você vulnerável.
Nunca deixe de buscar a proteção para você e sua família. Satanás está tentando atacar a nossa mente todo o tempo,
tentando nos influenciar quanto a maneira de pensar a fim de acabar com a nossa vida. Reivindique proteção sobre o
teu lar edificando sobre a Rocha. Faça sempre uma ronda, buscando tapar cada brecha. Não se esqueça, um dos
grandes propósitos do inimigo é tirar-nos a proteção que Deus nos concedeu.
Praticando: Busque a proteção de Deus para tua família. Faça uma sondagem ao muro que os cerca e veja se não
precisa tapar alguma brecha. Não queremos deixar acesso para o inimigo.

Quinto Dia
Neemias 4.14
“Não os temais; lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres
e vossas casas”.
Objetivo: Edificarmos uns aos outros; lutarmos por nossos irmãos, entendendo e aplicando o poder da intercessão e
da unidade.
Vimos que o inimigo não cansa de tentar derrubar o nosso muro de proteção. Mas não é preciso temer. Afinal, maior
é o que está conosco (2Cr 32.7). Hoje aprenderemos e passaremos a praticar com maior intensidade o poder da
intercessão e da unidade.
Há um valor tremendo na intercessão. Se a qualquer momento Deus o incentivar a orar por uma pessoa, faça-o
imediatamente, pois pode ser que tal pessoa esteja naquele momento sob um ataque do inimigo. Neemias nos ensina
que devemos preservar a unidade lutando uns pelos outros – “Pelejai pelos vossos irmãos”.
Devemos lutar pelos nossos irmãos. Paulo nos orienta a dar suporte uns aos outros (Ef 4.2; Cl 3.13). A igreja primitiva
seguia vitoriosa através da comunhão e da oração (At 2.42). Tiago também nos ensina: “orai uns pelos outros, para
que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos” Tiago 5.16. Há poder na oração!
Um dos grandes obstáculos que enfrentamos hoje não é o diabo, é o nosso egoísmo! Sim, pensamos apenas em nós
mesmos. Queremos tudo para nós, mas esquecemos de pelejar pelo nosso irmão. A dor e a dificuldade do meu irmão
precisam ser sentidas por mim. Isso é unidade. Não é interessante que neste texto Neemias nos orienta a pelejar por
nossos irmãos primeiro, e depois por nossa família? Se pudermos lutar pelos nossos irmãos, jamais seremos capazes
de negligenciar a nossa casa.
Jesus orou ao Pai para que fossemos um (Jo 17.21,22). Viva o poder da unidade e da intercessão, e nunca esqueça –
você é abençoado quando abençoa. “E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos; e o Senhor
acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía” (Jó 42.10).
Praticando: Voltemos a oração. Adote uma família e pratique a intercessão. Outra fará o mesmo por você.
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