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OBJETIVOS
Analisar, à luz da Doutrina Espírita, o simbolismo

da “casa construída sobre a rocha”, constante em
Mateus, 7: 24-27 e em Lucas, 6:46-49.
 Esclarecer por que todas as pessoas podem e

devem colocar em prática os ensinamentos de
Jesus.

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO EVANGÉLICO
 E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que

eu digo? (Lc 6:46).
Considerando o período de tempo que a mensagem cristã se
encontra entre nós, entende-se que um esforço maior deva ser
levado avante pelos cristãos — notadamente o espírita que detém
maiores esclarecimentos sobre as consequências dos seus atos —,
no sentido de vivenciá-la, tendo em vista esta orientação do
apóstolo Tiago: “E sede cumpridores da palavra e não somente
ouvintes, enganando-vos com falsos discursos” (Tg 1:22).

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO EVANGÉLICO

Fazendo uma reflexão mais apurada, percebemos que não
conseguimos nos furtar de certo constrangimento, de vergonha
mesmo, quando deparamo-nos com a interrogação do Mestre:
“E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu
digo?”
“Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela
morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do
Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de
semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu
Evangelho de Amor e Luz. É desnecessário aguardar
ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos
sublimes e claros.[...]”
XAVIER, F.C. Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 47..

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO EVANGÉLICO
Qualquer que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos
mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma
casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha; e, vindo a
enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar,
porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é
semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na
qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu; e foi grande a ruína daquela
casa (Lc 6:47-49).
É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos,
aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os
homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que
são portadores igualmente da atenção e da boa-vontade, perante as lições de
Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no
esforço diário.
XAVIER, F.C. Pão nosso. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 9.

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO EVANGÉLICO
A pessoa que ouve e coloca em prática a mensagem cristã revela-se
como sendo sábia, prudente. Orientando-se pelo Evangelho, o
Espírito se coloca acima das coisas transitórias, comuns da vida no
plano físico, porque segue o roteiro moral seguro de combate às
imperfeições que ainda possui. Nisso se resume a “edificação da casa
sobre a rocha.”
A frase evangélica: “Qualquer um que vem a mim, e ouve as minhas
palavras, e as observa [...]’’ está dirigida a quem ouve com atenção,
que se esforça em entender ou assimilar a lição para, em seguida,
colocá-la em prática. A vontade de se transformar em pessoa de
bem é o primeiro passo, em continuidade, é necessário vivenciar
esse propósito.

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO EVANGÉLICO
Sem dúvida, a exemplificação dos ensinos do Mestre tem sido
o maior desafio enfrentado pelo cristão.
“Edificar a casa de modo seguro e adequado é a meta
do progresso espiritual. Para que tal solidez seja
alcançada, necessitamos de componentes selecionados,
de disposição para o trabalho, perseverança e projeto
bem definido.”
GRUPO ESPÍRITA EMMANUEL. Luz imperecível. Coordenação de Honório Onofre de Abreu. Cap. 44.

ATIVIDADE
Elaborar, previamente, cerca de doze

questões relacionadas às principais ideias
desenvolvidas neste Roteiro.
Em seguida, pedir aos participantes que

formem um círculo para a realização de
uma discussão em torno das questões
elaboradas.

