
Ler a Bíblia (Mateus 7:24-27)

Jesus disse: «Todo aquele que escuta estas minhas palavras e 
as põe em prática é como o homem prudente que edificou a 
sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, engrossaram os rios, 
sopraram os ventos contra aquela casa; mas não caiu, 
porque estava fundada sobre a rocha. Porém, todo aquele 
que escuta estas minhas palavras e não as põe em prática 
poderá comparar-se ao insensato que edificou a sua casa 
sobre a areia. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram 
os ventos contra aquela casa; ela desmoronou-se, e grande 
foi a sua ruína.»

Tempo para refletir

> Na nossa família, que coisa, memórias, costumes ou 
tradições são uma “rocha” que nos mantém firmes? Há 
alguma tradição ou costume que seja mais como a “areia” 
que enfraquece a nossa vida familiar?

> No vídeo, o homem imagina as fundações da sua casa. Se 
entendermos a nossa família como um “trabalho em curso”, o 
que é que gostaríamos de adicionar a esta rocha no futuro?

> Existem palavras de Jesus ou histórias da Bíblia que sejam 
uma rocha na sua vida? Porquê?

DIA QUATRO

Da insensatez
à sabedoria



Se quiser partilhar as suas experiências com 
a  equipa  da  Olinda,  ou  se  quiser  falar 
pessoalmente  com  um  dos  elementos  da 
equipa, pode escrever‑nos ou enviar‑nos um 
pequeno  vídeo  com  as  suas  experiências 
para olindateam@taize.fr

Uma coleção de pedras…

Se as regras de confinamento no seu país o permitirem, vá a 
um parque onde pode encontrar diferentes tipos de rochas 
(se não puder, pode substituir esta parte fazendo uma 
pesquisa na Internet de diferentes tipos de rochas e 
desenhando-as).

Cada pessoa escolhe uma pedra que, para si, simbolize as 
fundações que partilhou nas questões 2 e 3.

Cole um pedaço de papel com uma palavra ou frase que 
sumarie as suas questões às questões 2 e 3 à sua pedra.

Depois, reúna todas as pedras com os pequenos papéis num 
canto da sua casa como um lembrete daquilo que é 
realmente importante para cada um e para a família.


