
As 12 Pedras do Alicerce — Aula 12A



1a Etapa: O Caminho de Deus vs. o Caminho dos 
Homens 

Muitas vezes, os caminhos do Senhor são diferentes dos caminhos 
deste mundo.

Isaías 55:8-9 - Pois os Meus pensamentos não são os vossos 
pensamentos, nem os vossos caminhos os Meus caminhos, diz o 
Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são 
os Meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os Meus 
pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
1 João 2:15-17 - Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se 
alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que 
há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos 
e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo 
passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de 
Deus permanece para sempre.

Deus quer que discirnamos entre o que provém dEle e o que não.

Romanos 12:9b - Aborrecei o mal, e apegai-vos ao bem.
Jó 34:4 - O que é direito, escolhamos para nós, conheçamos entre 
nós o que é bom.
Isaías 7:15 - Saiba rejeitar o mal e escolher o bem.
1 Pedro 3:11 - Aparte-se do mal e faça o bem

O mais importante nesta aula é o princípio de discernir ou 
identificar quais são os caminhos de Deus e quais são os caminhos 
do mundo para que possamos tomar as decisões certas em nosso 
dia-a-dia. Há numerosos exemplos de valores contrastantes, mas 
vamos enumerar apenas alguns que ilustram esse importante 
preceito.



2a Etapa: Exemplos de Valores Contrastantes

Riquezas Espirituais vs. Riqueza Material

* O dinheiro é o que há de mais importante?

Ter dinheiro suficiente para comprar a mais nova engenhoca, o carro 
mais rápido, as roupas da última moda, a maior casa, o computador 
mais avançado ou o televisor com a maior tela traz felicidade?

Eclesiastes 5:10 - O que ama o dinheiro, nunca se fartará dele; quem 
ama a abundância nunca se fartará de renda. Isto também é vaidade.
Eclesiastes 5:12 - Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco 
quer muito; mas a fartura do rico não o deixa dormir.

O que o dinheiro compra

O dinheiro pode comprar:
Uma cama, mas não o sono.
Livros, mas não inteligência.
Comida, mas não apetite.
Uma casa, mas não um lar.
Remédios, mas não saúde.
Luxo, mas não cultura.
Diversão, mas não felicidade.

* O que está buscando?

Mateus 6:31-32 - Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: Que 
comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? Pois os 
gentios procuram todas estas coisas. De certo vosso Pai celestial bem



sabe que necessitais de todas elas.

De um modo geral, a sociedade promove que ser rico é o mais 
importante. Será que é mesmo?

Não é que haja algo 
de errado com o 
dinheiro, as riquezas 
ou a abundância. 
Como diz a Bíblia: “O 
amor do dinheiro é a 
raiz de todos os 
males.” (1 Timóteo 
6:10). A questão é: 
você tem essas

coisas, ou são elas que o têm? O que importa é a sua atitude e a 
prioridade que dá às coisas materiais.

Celeiros maiores

Lucas 12:16-21 - E propôs-lhes esta parábola: O campo de um 
homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo 
mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus 
frutos E disse: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros 
maiores, e aí recolherei a todo o meu produto e todos os meus 
bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos 
bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus 
lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens 
preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta 
tesouros, e não é rico para com Deus”.

Esse homem da parábola queria construir armazéns maiores o que, 



em si, não seria tão mau, se a sua motivação fosse a certa. Mas o 
seu propósito era aumentar os seus bens para si apenas, não para 
compartilhar com os demais. O seu coração estava nos celeiros 
porque os celeiros estavam no seu coração.

* Perigos da busca excessiva por riquezas

Marcos 4:19 - Mas os cuidados deste mundo, os enganos das 
riquezas, e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, 
ficando ela infrutífera.
Lucas 12:15 - Então lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da 
avareza; a vida de um homem não consiste na abundância dos bens 
que ele possui.

* A economia de Deus: as bênçãos advindas de dar

Qual é a lei econômica de Deus?

Lucas 6:38 - Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e 
transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma 
medida com que medirdes, vos medirão também.

Deus nos abençoa quando damos, em vez de sermos egoístas e 
retermos.

Provérbios 11:25 - A alma generosa prosperará; o que regar 
também será regado.
Atos 20:35b - Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Provérbios 11:24 - Um homem dá liberalmente, e se enriquece; 
outro retém mais do que é justo, e se empobrece.
Provérbios 28:27 - O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o 
que dele esconde os olhos terá muitas maldições.



2 Coríntios 9:6 - E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco 
também ceifará e o que semeia com fartura, com fartura também 
ceifará.

O Senhor retribui

O velho sapateiro alemão acabara de enviar o filho com um cesto 
cheio de hortaliças a uma viúva pobre. Gestos assim eram normais 
para aquele homem que, além de trabalhar arduamente em seu 
ofício, cultivava no quintal uma horta. “Como é que consegue doar 
tanto?” - perguntou-lhe uma pessoa.

“Eu não dou nada” - disse. “Empresto ao Senhor e Ele me paga 
com acréscimos. Fico com vergonha quando as pessoas pensam 
que sou generoso, pois recebo demais.

Há muito tempo, quando eu era muito pobre, vi alguém em 
necessidade e me perguntei como poderia ajudar aquela pessoa. 
Mesmo contrariando o que muitos têm por bom senso, ajudei e o 
Senhor me retribuiu. Não me falta serviço, minha horta dá bem e 
nunca parei para pensar duas vezes quando ouvi que alguém tinha 
uma necessidade. Ainda que eu desse tudo que tenho, o Senhor 
não me deixaria passar fome. É como ter dinheiro no banco, com 
uma diferença: o meu não quebra e paga juros todos os dias.”

A pá de Deus

Conta-se a história de um fazendeiro conhecido pela sua 
generosidade. Seus amigos não entendiam como podia ser tão 
liberal e permanecer próspero. Um dia, um deles falou em nome 
do grupo: “Não entendemos. Você doa muito mais do que todos 
nós e parece ter ainda mais para dar”.



“Ora, isso é fácil de 
explicar” - disse o 
fazendeiro. “Com a 
minha pá, despejo o 
que tenho no tambor 
de Deus e Ele faz o 
mesmo comigo. A única 
diferença é que a pá 
dEle é maior”.

Assuntos para discussão

• Exemplos de como o dinheiro pode ser usado para 
ajudar os outros.

• O Senhor promete nos abençoar quando damos aos 
outros. Vocês já viram exemplos disso em suas vidas?

• Como vêem o plano econômico de Deus (“dê e ser-lhe-á 
dado”) comparado ao sistema comercial mundano?

* Busque o Reino

Mateus 6:33 - Mas buscai primeiro o Seu reino e a Sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas.

O amor por Deus e pelos outros é o que deve motivar nossas vidas 
e não apenas a busca pessoal por bem-estar. Esse versículo mostra 
em que ordem devem estar as prioridades.



Tendências e Modismos

* Influência de quem?

Romanos 12:2 - E não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-vos pela renovação do 
vosso entendimento, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Colossenses 2:8 - Tende cuidado para que ninguém 
vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs 
sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo 
os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo.

Submeter-se à ditadura da moda pode ser prejudicial 
à saúde, além de um desperdício de tempo e 
dinheiro. 

Contraste: A beleza verdadeira tem raízes bem mais 
profundas que a pele:

1 Pedro 3:4 - Mas a beleza, no incorruptível traje de um espírito 
manso e tranqüilo, que é precioso diante de Deus.
Provérbios 31:30 - A formosura 
é uma ilusão, e a beleza acaba, 
mas a mulher que teme o 
Senhor Deus será elogiada.

* O equilíbrio: cuidar do 
templo

O Senhor espera que cuidemos 
do nosso corpo, que é o



templo do Seu Espírito:

1 Coríntios 6:19-20 - Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do 
Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de 
vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai pois a Deus 
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.

A boa saúde depende de exercício apropriado, higiene, alimentação, 
sono, e do estilo certo de vida. Cuide-se. Poderá ajudá-lo a se sentir 
bem.

Assuntos para discussão

• O que vocês consideram exageros no que diz respeito a 
regimes alimentares, roupas, etc?

• Como fazer as escolhas certas no tocante ao vestuário e 
aos modismos? Algumas perguntas que valem a pena 
fazermos a nós mesmos são: “Esse estilo é apropriado 
para a cultura onde vivo?” “Comprar essa roupa está 
dentro das minhas posses?” “Estou sendo induzido pelos 
comerciais ou preciso mesmo desse item?” Alguém quer 
sugerir outros parâmetros?

A Orientação de Deus vs. a Manipulação Feita Pela Mídia

Como será que o Senhor vê a música, os programas de televisão, os 
filmes e os livros? Vamos avaliar primeiro a música.

As maravilhas da música

O Senhor adora música. Ele a criou para nosso prazer e como veículo



para a Sua mensagem. Alguns tipos de 
música são para diversão e alegria -
ritmos e melodias que emocionam e 
nos fazem dançar e pular de alegria. O 
rei Davi dos tempos antigos “dançava 
com todas as suas forças diante do 
Senhor” (2 Samuel 6:14a). Existem 
também as melodias que nos 
consolam quando enfrentamos alguma

provação, notas celestiais que fluem para os nossos corações para 
sanar e acalmar, como acontecia quando Davi tocava a harpa:

1 Samuel 16:23 - Davi tomava sua harpa, e a tocava. Então Saul 
sentia alívio e se achava melhor.

Tem música que trás paz e tranqüilidade, clareia nossos 
pensamentos e eleva nossos espíritos. Outras músicas têm um efeito 
perturbador que traz confusão, agressão e depressão.

Se uma certa composição musical o deixar deprimido, mal-
humorado, confuso ou agressivo, provavelmente não foi inspirada 
pelo Senhor! Mas se lhe trouxer sentimentos de amor, alegria, 
felicidade, paz, emoção ou compaixão, então é possível que o 
Senhor a tenha inspirado.

A Bíblia nos admoesta a “discernir tanto o bem quanto o mal”:

Hebreus 5:14b - Aqueles que, pela prática, têm as faculdades 
exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal.
Salmo 34:14a - Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e 
segue-a.



Ouvir indiscriminadamente a música mundana tocada por 
descrentes, ou uma certa canção que lhe traz emoções negativas, 
ainda que seja de um músico que normalmente você goste, pode 
acarretar problemas espirituais, qualquer que seja o gênero musical. 
A música proveniente da fonte errada irá afetá-lo negativamente!

* Outras formas da mídia moderna

O mesmo se aplica às outras formas da mídia moderna, além da 
música, como é o caso da televisão, o cinema, os jornais, o rádio, a 
Internet, etc. O que você assiste, lê, ou ouve o motiva a ser amoroso 
e ajudar aos demais? É algo que o encoraja e o deixa com 
sentimentos positivos e felizes?

* Evite o negativo!

O Senhor nos aconselha a evitar as influências negativas:

Salmo 101:3 - Não porei coisa má diante dos meus olhos. 
Salmo 119:37 - Desvia meus olhos de contemplarem a vaidade; 
preserva a minha vida segundo a tua palavra.

Assuntos para discussão

• O que mais o influencia: os programas de televisão, a 
música, a Internet, ou as revistas e os jornais?

• Dê exemplos de situações nas quais notou uma mudança 
positiva ou negativa no seu humor depois de assistir a um 
filme.

• Que tipo de música você gosta de ouvir porque o influencia 
de forma positiva e o anima quando se sente em baixo?



Resolver Conflitos

Quando as pessoas estão em desacordo, as soluções que Deus 
oferece contrastam e muito com as do mundo!

* A solução de Deus: Amor, humildade e oração resolvem todos os 
problemas

2 Timóteo 2:24 - E ao servo do Senhor não convém contender, mas 
sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente.
Efésios 4:32 - Antes, sede uns para com os outros benignos, 
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus 
vos perdoou em Cristo.

O bom exemplo de Abraão

Gênesis 13:7-11- Houve 
contenda entre os pastores de 
gado de Abrão e os pastores de 
gado de Ló. Disse Abraão a Ló: 
Ora, não haja contenda entre 
mim e ti, e entre os meus 
pastores e os teus pastores, pois 
irmãos somos. Não está toda a 
terra diante de ti? Rogo-te que te 
apartes de mim. Se escolheres a 
esquerda, irei para a direita; se a 
direita escolheres, irei para a 
esquerda. Levantou Ló os olhos, 
e viu toda a campina do Jordão e 
que era toda bem regada e era 
como o jardim do Senhor. Então



Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o 
oriente. Assim se apartaram um do outro.

As duas cabras: um exemplo de humildade

Duas cabras seguiam por um caminho estreito nas montanhas em 
direções opostas. O observador, notando que as duas se 
encontrariam em um ponto da trilha estreito demais para ambas, 
ficou para ver o desfecho.

Quando os animais finalmente fizeram uma curva que os deixou 
frente a frente, deram alguns passos atrás, como se para se 
arremeterem um contra o outro. Mas foi então que o 
surpreendente aconteceu: a cabra que subia se deitou para que a 
outra passasse, pisando em suas costas, depois do que se levantou 
e continuou seu caminho montanha acima.

Assuntos para discussão

• Discutam o princípio: “Amor, humildade, e oração 
resolvem todos os problemas”.

Servir ou Ser Servido

* O líder segundo o padrão de Deus serve aos outros

Lucas 22:24-27 - Houve também entre eles uma forte discussão 
sobre qual deles [discípulos de Jesus] parecia ser o maior. Disse-lhe 
Jesus: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem 
autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não 
sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e 
quem governa seja como quem serve. Pois qual é maior, quem está



à mesa, ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre 
vós sou como aquele que serve.”
Mateus 23:11-12 - O maior dentre vós será vosso servo. Pois quem a 
si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar 
será exaltado.

Somente na loucura deste mundo os homens lutam pela fama e 
fortuna efêmeras. Apenas neste mundo passageiro as pessoas 
competem por posição, riquezas e glória, para no final descobrirem 
que não as satisfaz! Tomem como exemplo Alexandre, o Grande, 
que, tendo conquistado todo o mundo conhecido, morreu bêbado e 
em prantos, por não haver mais mundos a serem conquistados. O 
mesmo se viu em Napoleão, que, depois de fazer a Europa tremer 
sob seus pés, morreu no exílio, pedindo chorando que se lhe 
calçassem as botas para assim morrer como um soldado! Ou César, 
que, no seu apogeu, foi apunhalado nas costas pelos que tinha por 
amigos! 

Convencidos

Um homem orgulhoso disse ao fazendeiro: “Cabeça erguida, 
homem! Não curvo a cabeça diante de Deus ou homem algum!” A 
réplica do fazendeiro veio cheia de sabedoria: “Vê as espigas de 
trigo no campo? Somente as vazias estão eretas. As que têm 
conteúdo, permanecem curvadas!”

Assuntos para discussão

• Discutam as diferenças do exemplo de liderança que Jesus 
deu em comparação com o de muitos líderes do mundo de 
hoje.

• Discutam como esses princípios podem ser aplicados no dia-
a-dia, em ambientes como a sala de aula, em casa, etc.



Avaliação

Demos uma pincelada em 
vários assuntos. Como podem 
ver, a maneira que Deus vê as 
coisas que nos cercam é muitas 
vezes diferente da forma como 
a sociedade as encara. Se 
caminharmos em oração e 
considerarmos as orientações 
encontradas na Palavra, 
podemos aprender a discernir 
entre o que agrada a Deus e, 
conseqüentemente é bom para 
nós, e o oposto.

Como você aplica esse princípio à sua vida? Nesta próxima semana, 
dedique algum tempo para orar e avaliar alguma área da sua vida, 
como por exemplo suas opções de recreação, a música que ouve, o 
seu orçamento para roupas, etc. Faça isso tendo como padrão o que 
vimos hoje na Sua Palavra e responda: existe algo que precisa 
mudar?
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