
As 12 Pedras do Alicerce — Aula 8A



1a Etapa: A dádiva de conhecer Jesus

Os persas contam a história do grande xá Abbas, que reinou 

majestosamente sobre a Pérsia, mas que adorava disfarçar-se e se 

misturar ao povo. Certa vez, vestiu-se com um homem pobre, 

desceu a longa escura e úmida escadaria do seu palácio até o 

pequeno quarto no porão onde o fornalheiro, sentado sobre cinzas, 

cuidava da fornalha. O soberano sentou ao lado do homem e 

começou a conversar. Na hora da refeição, o trabalhador pegou um 

pedaço de pão preto grosseiro e uma jarra d’água e ambos 

comeram e beberam. O xá foi embora, mas voltou várias vezes, 

movido de simpatia por aquele solitário. Em suas conversas, o 

monarca oferecia conselhos bem recebidos pelo pobretão que abriu 

o coração para o novo amigo que, embora aparentemente tão 

pobre quanto ele, mostrava-se sábio e gentil.

Passado um tempo, o imperador pensou: “Revelar-lhe-ei minha 

identidade para ver que dádiva há de pedir”. Então disse: “Você me 

tem por pobre, mas, na verdade, sou o xá Abbas, seu imperador.” 

Esperando que lhe pedisse algo valioso, o imperador encontrou 

apenas o silêncio. Então, disse o monarca: “Não entendeu? Posso 

torná-lo rico e nobre, presentear-lhe com uma cidade, nomeá-lo 

para um cargo de grande importância. Não tem nada a pedir?”

O homem respondeu com gentileza: “Sim, meu senhor, 

compreendi. Mas o que fez Vossa Alteza, deixando o seu palácio e 

glória para se sentar neste lugar escuro comer comigo do meu 

bocado, querer saber se meu coração andava alegre ou 

entristecido? O que de mais precioso poderia me dar? Talvez, aos 

outros, Vossa Alteza possa conferir presentes ricos, mas a mim doou 

a si próprio. Por conseguinte, resta-me apenas rogar-lhe que jamais 

retenha de mim a dádiva da sua amizade.”



Deus criou Jesus para nos mostrar como Ele é. É difícil para as 

pessoas entenderem o conceito de Deus. Ele é um espírito e não 

pode ser visto, tocado e não sabemos onde Ele está. Na verdade, 

Ele está em toda parte, é todo-poderoso e onisciente. É 

simplesmente um conceito além da compreensão da maioria das 

pessoas, então Deus teve de se manifestar fazendo o Seu filho na 

forma de um homem, para que, ao vermos Jesus, víssemos como 

Deus é em espírito.

Hebreus 2:14,15,18 - Visto, portanto, que os filhos são seres 

humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne 

e sangue, ... Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante 

toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Uma vez 

que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de 

ajudar aqueles que são tentados.

Jesus deixou os átrios do Céu por nossa causa! Renunciou 

temporariamente aos Seus direitos de cidadão celestial para ser 

alguém deste mundo e, ainda que fosse rico, por amor a nós Se 

tornou pobre, para que, por meio da Sua pobreza, nos 

tornássemos ricos. Ele foi humano, ou seja, ficou cansado, teve 

fome e sentiu-se desanimado. Esteve sujeito a todas essas coisas, 

mas com uma peculiaridade: sem pecar. Isso fez para se tornar um 

bom sumo sacerdote, que tem compaixão de nós e sabe como nos 

sentimos, entende o que é ter um calo no pé e quando 

simplesmente não dá mais para continuar.

Hebreus 4:15 - Pois não temos um sumo sacerdote que não possa 

compadecer-Se das nossas fraquezas, porém Um que, como nós, 

em tudo foi tentado, mas sem pecado.



2a Etapa: O Grandioso Amor de Deus por Você

É muito importante saber e compreender que Jesus entende aquilo 

pelo que passamos, que nos ama e quer nos ajudar. Ele promete 

estar sempre conosco. Tão grandioso é Seu amor, que O levou a 

morrer em agonia na cruz por nós. Seu amor é tão grande que não 

espera que nenhum de nós conquiste a própria salvação, pois é algo 

que Ele nos dá como um presente extraordinário. Indiferentemente 

dos erros e pecados que tenhamos cometido, recebemos perdão ao 

nos banharmos no oceano do Seu amor. Podemos receber Suas 

bênçãos e toda a bondade que Ele nos oferece gratuitamente.

Romanos 8:38-39 - E estou convencido de que nem morte nem vida, 

nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje nem o que virá no 

futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nada, em toda 

a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em 

Cristo Jesus, nosso Senhor.



* Jesus nos chama Seus amigos

João15:15 - Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o 
que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado de amigos, pois tudo 
o que ouvi do Meu Pai vos tenho dado a conhecer.
Tiago 2:23 - Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para 
justiça. E foi chamado amigo de Deus.
Oséias 2:23b - Direi a Não-meu-povo: ‘Tu és Meu povo!’ E ele dirá: 
‘Tu és o meu Deus!’

Jesus quer estar próximo de você

Jesus realmente se importa por você e quer que seja feliz. Ele vê, 
sabe e sente quando você está solitário e triste. Ele está sempre ali, 
esperando para você O ver como seu melhor amigo. Às vezes, Ele 
também Se sente só, porque quer passar mais tempo com você. 
Quer entendê-lo, ouvir o que você tem a dizer e lhe dar as respostas 
que precisa. Você pode não se achar muito importante e se 
perguntar por que Jesus gostaria de passar tempo com você, mas 
não é assim que Ele vê as coisas. Ele é seu amigo, quer conversar com 
você e escutar o que tem a dizer. Ele nunca Se afasta e está sempre a 
seu dispor. Jesus, o seu melhor amigo, está sempre pronto para 
ajudá-lo. Não se esqueça disso.

* Jesus nos ama e tem interesse por cada um de nós 
pessoalmente

Lucas 12:7a - Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
João 10:2-3 - Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 
A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo 
nome às suas ovelhas, e as leva para fora.
Isaías 43:1b - Não temas porque Eu te remi; chamei-te pelo teu 
nome; tu és Meu.



Ele ama cada um de nós como 
se não houvesse ninguém mais 
para amar. Morreu por você e 
por mim como se não houvesse 
ninguém mais por quem morrer. 
Chama-nos pelo nome, pois se 
interessa pelas pessoas de uma 
forma individual.

Como amadurecem as uvas

Galileu, o italiano pioneiro da
ciência da astronomia, é mais lembrado pelo seu trabalho baseado 
na teoria de Copérnico de que o Sol, e não a Terra, é o centro do 
nosso universo. Ele foi também o primeiro a usar um telescópio 
para estudar os céus. Um dia, perguntaram-lhe como podia 
conciliar a vastidão do Universo com a idéia do cuidado individual 
de Deus pelas pessoas. Sua resposta faz parar para pensar, 
especialmente porque, num primeiro momento, não parece se 
referir à pergunta feita: “O Sol, que tem todos esses planetas 
girando em sua volta, é capaz de amadurar o menor cacho de uvas 
no Universo.”

* Ele segura nossa mão, toma-nos em Seus braços e sempre 
está conosco!

Salmo 139:7-10 - Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde 
fugirei da Tua face? Se subir ao Céu, Tu aí estás; se fizer nas 
profundezas a minha cama, Tu também ali estás. Se tomar as asas 
da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão 
me guiará e a Tua destra me susterá.



Isaías 41:13 - Pois Eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua 
mão direita, e te diz: ‘Não temas Eu te ajudarei.’
Isaías 42:6a - Eu, o Senhor, Te chamei em retidão; eu Te tomarei pela 
mão. Eu Te guardarei…
Mateus 28:20 - Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos”.

Você nunca andará só se tiver Jesus no coração e a sua mão na dEle! 
Com Jesus, sempre terá companhia e amor. Onde você estiver, Ele 
cuidará de você. Jesus é o único bem do qual nunca terá que abrir 
mão. Sempre estará por perto.

Pegadas na areia

Uma noite, um homem teve um sonho... Estava andando na praia 
com o Senhor enquanto que, no Céu, passavam cenas da sua vida. 
Para cada uma, percebeu que eram deixados dois pares de pegadas 
na areia: um era o seu e o outro, do Senhor.

Quando a última cena passou, o homem olhou para trás, viu as 
pegadas na areia e notou que, muitas vezes, no decorrer de sua 
vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Observou também 
que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos que 
vivenciou. Muito aborrecido, perguntou então ao Senhor:

- Senhor, Você me disse que, uma vez que resolvesse segui-lO, Você 
andaria sempre comigo, em todo o caminho. Contudo, notei que em 
minhas maiores adversidades havia apenas um par de pegadas na 
areia. Não compreendo por que me abandonou nas horas em que 
mais necessitei.

O Senhor lhe respondeu:

- Meu querido filho. Jamais o deixaria nas horas de provas e de 
sofrimento. O par de pegadas sozinho que viu na areia é o Meu, pois 
foi nesses momentos que o carreguei nos braços.



* Jesus ouve os nossos clamores e atende às nossas orações

Êxodo 22:27b - Quando clamar a Mim, Eu o ouvirei, pois sou 
misericordioso.
2 Samuel 22:7 - Na minha angústia invoquei ao Senhor; clamei ao 
meu Deus. Do Seu templo ouviu Ele a minha voz, e o meu clamor 
chegou aos Seus ouvidos.
Salmo 55:17 - De tarde, de manhã e ao meio-dia clamo, e Ele ouve a 
minha voz.
Salmo 66:19 - Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu à voz da 
minha oração.
Salmo 145:19 - Ele cumpre o desejo dos que O temem; ouve o seu 
clamor e os salva.
Isaías 65:24 - Antes que clamem, responderei; estando eles ainda 
falando, os ouvirei.

* O Senhor não apenas nos escuta, mas também fala 
conosco. Ele é o Fiel Conselheiro

Salmo 85:8a -
Escutarei o que Deus, 
o Senhor, disser; falará 
de paz ao Seu povo, e 
aos Seus santos.
Jeremias 33:3 -
Pergunte-me e eu 
lhe contarei coisas 
maravilhosas, 
segredos que você 
não sabe, a 
respeito do 
que está por vir.



Deus intervém e salva uma vida

Peter Marshall (capelão do senado norte-americano por vários 
anos) costumava, quando jovem, passar o verão trabalhando na vila 
inglesa de Bamburgh, a uns 25 quilômetros a sudestes da fronteira 
com a Escócia. Numa noite escura, enquanto voltava a pé para 
Bamburgh, decidiu tomar um atalho. Sabia que naquela área havia 
uma pedreira de calcário abandonada, mas achou que podia evitar 
a área de perigo. Então, partiu andando por trilhas sob o céu sem 
estrelas e negro como um tição, ao som do vento que dava a tudo 
um ar medonho.

De repente, ouviu alguém chamar seu nome em tom de urgência: 
“Peter!”

Parou. “Sim, quem está aí? O que quer?”

Parou um segundo para ouvir, mas o único som era o do vento. 
Julgando haver se enganado, deu mais uns passos até, outra vez, 
ouvir seu nome “Peter!”, desta vez denotando ainda maior 
emergência.

Ficou paralisado, tentando penetrar com os olhos a escuridão 
cerrada. De súbito, perdeu o equilíbrio e caiu sobre os joelhos. 
Tentou apoiar a mão para se levantar, mas tocou o vazio. Tateou em 
um semicírculo à sua frente, mas nada havia em que tocar. 
Percebeu então estar à beira da pedreira abandonada. Um passo a 
mais e teria mergulhado ao encontro da morte!

Peter Marshall nunca esqueceu aquela voz nem jamais duvidou da 
sua origem.



* Ele leva os nossos fardos

Neemias 4:20b - O nosso Deus pelejará por nós.
Isaías41:17 - Os pobres e necessitados buscam água, mas não há; a 
sua língua se seca de sede. Mas Eu, o Senhor, os ouvirei; eu, o Deus 
de Israel, não os desampararei.
Mateus 11:28-30 - Vinde a Mim todos os que estais cansados e 
sobrecarregados, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o Meu jugo, e 
aprendei de Mim, porque sou manso e humilde coração, e 
encontrarei descanso para vossas almas. Pois o Meu jugo é suave e 
o Meu fardo é leve.

* Ele nos consola

Isaías 30:19b - Tu não chorarás mais. Certamente Ele Se 
compadecerá de ti, à voz do teu clamor, ouvindo-a, te responderá.
Salmo119:50 - Esta é a minha consolação na angústia: A Tua 
promessa preserva a minha vida.
Isaías 66:13a - Como alguém a quem a sua mãe consola,assim Eu 
vos consolarei.

* Ele nos fortalece. Podemos depender da Sua ajuda.

Êxodo 15:2 - O Senhor é a minha força, e o meu cântico; Ele me foi 
por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu O louvarei, Ele é o 
Deus de meu pai, por isso o exaltarei.
2 Samuel 22:33 - Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele 
perfeitamente desembaraça o meu caminho.
Salmo 28:7a - O Senhor é a minha força e o meu escudo; nEle 
confiou o meu coração, e fui socorrido.
Salmo 37:39 - A salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua 
fortaleza no tempo de angústia.



Isaías 25:4 - Foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado 
na sua angústia; refúgio contra a tempestade, e sombra contra o 
calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o 
muro.
Isaías 40:29-31 – Os que esperam no Senhor renovarão as suas 
forças. Subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão, 
caminharão e não se fatigarão.
2 Coríntios 12:9-10 - Mas Ele me disse: “A Minha graça te basta, 
pois o Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.” 

* Em Jesus encontramos paz

Salmo 29:11 - O Senhor dá força ao Seu povo; o Senhor abençoa o 
Seu povo com paz.
Isaías 26:3 - Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme 
em Ti, porque ele confia em Ti.
João 14:27 - Deixo-vos a paz, a Minha vos dou. Não vo-la dou como 
o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Filipenses 4:7 - E a paz de Deus, que excedo todo entendimento, 
guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.

* Ele cuida das nossas necessidades

João 14:13-14 - E farei tudo o que pedirdes em Meu nome, para 
que o Pai seja glorificado no Filho. Se Me pedirdes alguma coisa em 
Meu nome, Eu o farei.
Filipenses 4:19 - E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades 
segundo a Sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus.
Mateus 6:33 - Mas buscai primeiro o Seu reino e a Sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão acrescentadas.



* Ele quer que sejamos felizes

2 Crônicas 9:7 - Bem-aventurados os teus homens, e bem-
aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e 
ouvem a tua sabedoria!
Neemias 8:10b - A alegria do Senhor é a vossa força.
João 10:10b - Eu vim para que tenham vida, e a tenham em 
abundância.
João 16:24 - Até agora nada pedistes em Meu nome. Pedi e 
recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
Salmo 144:15 - Bem-aventurado o povo cuja Deus é o Senhor!
Salmo 19:8a - Os preceitos do Senhor ...alegram o coração.
João 15:10-11 - Se guardardes os Meus mandamentos, 
permanecereis no Meu amor, assim como Eu tenho guardado os 
mandamentos de Meu Pai, e permaneço no Seu amor. (11) Tenho-
vos dito isto para que a Minha alegria esteja em vós, e a vossa 
alegria seja completa.

* Ele soluciona os nossos problemas

1 Pedro 5:7 - Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele 
tem cuidado de vós.

Quaisquer que sejam os nossos problemas, Jesus tem as respostas. 
Se tão somente depositar sua vida em Suas mãos, Ele cuidará de 
você e o ajudará a lidar com qualquer problema que encontre! - Ele 
pode ajudá-lo a superar, tornar a prova mais fácil e ser o apoio e 
amigo que você precisa. Jesus Se importa com você e o ama muito. 
Ele vê e compreende o seu sofrimento. Sua Palavra diz que Ele Se 
importa por nós e que podemos lançar sobre Ele o nosso cuidado. Se 
Lhe entregar os seus problemas, Ele cuidará de nós e lhe dará o 
consolo e as soluções que você precisa.



É claro que o Senhor não 
dissolve todo e qualquer 
problema tão logo nos 
convertemos. Da mesma 
forma, recebe-lO não é 
garantia que jamais 
voltaremos a ter 
problemas. O Senhor nos 
ajuda com os nossos 
problemas e torna a 
solução mais fácil e nos 
ajuda a suportá-los, e, em 
alguns casos, resolve-os

completamente e nos livra deles. Todavia, há outros problemas que 
Ele sabe serem bons para nós por um motivo ou outro, os quais Ele 
nos ajuda a resolver e nos dá a graça, a paciência e o amor para os 
suportar.

* Ele dá um jeito para que as coisas nos beneficiem

Romanos 8:28 - Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem 
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o 
Seu propósito.

O Senhor nos ama e faz com que as circunstâncias da vida sejam para 
o nosso bem, mesmo quando é difícil entender como certas coisas 
podem ser “boas”.

A ostra

Lá no fundo do mar, uma ostra abriu bem sua concha e por ela deixou 
que corresse a água que trouxe o alimento que a ostra capturou com 
suas guelras para seu sustento. De repente, um grande peixe que por



ali passava agitou a cauda formando uma nuvem de areia e lodo.

Areia! Oh, como a ostra a detestava. Sua aspereza causava tanto 
desconforto e desagrado, e muito incomodava sempre que se 
intrometia em sua concha. Fechou-se o mais rápido que pôde, mas 
tarde demais. Um pequenino grão de areia conseguiu enxerir-se e 
se alojou entre a carne e a concha da ostra.

E como incomodou! Mas quase que imediatamente após a chegada 
do intruso, glândulas especiais instaladas por Deus no molusco 
para revestir a superfície interna da concha começaram a envolvê-
lo numa cobertura macia e brilhante. Os anos se passaram e foram 
se acumulando mais algumas camadas do revestimento sobre o 
minúsculo invasor até que, por fim estava pronta uma linda pérola 
lustrosa de grande valor.

Às vezes, nossos problemas 
são um pouco como o grão 
de areia. Causam incômodos 
e nos perguntamos por que 
temos de sofrer as irritações 
e as inconveniências por 
eles trazidas. Mas a graça 
de Deus pode operar uma 
maravilha com os nossos 
problemas e fraquezas, se 
O deixarmos. Como bênçãos 
disfarçadas, o Senhor logo 
toma aqueles grãos de areia 
ásperos que se alojam em 
nossas vidas e os transforma 
em pérolas preciosas.



Salvos por um incêndio

Era uma fria manhã de inverno. Uma frota pesqueira fez-se ao mar 

partindo de um pequeno porto da costa leste de ilha de Terra Nova. 

À tarde, sobreveio uma grande tempestade pelo que nenhum 

daqueles barcos havia conseguido voltar para o porto à noite, como 

era de costume. A noite se arrastou lenta e longa para as esposas, 

mães, filhos e namoradas que caminhavam de um lado para outro 

sobre a areia bem varrida pelo vento feroz. De mãos postas, 

rogavam a Deus que salvasse seus amados.

Não bastasse o horror da situação, uma das choupanas pegou fogo. 

Com os homens distantes, foi impossível extinguir o fogo e salvar a 

cabana que se desfez em cinzas. Ao romper da aurora, para a 

alegria de todos, chegaram em segurança à baía os barcos que se 

haviam extraviado. Mas restava ainda um semblante que era o 

próprio retrato do desespero: a dona da casa destruída pelo 

incêndio. Ao encontrar o marido que acabara de desembarcar, 
contou-lhe entre soluços: 

“Oh, querido, estamos 

arruinados! Nossa casa e 

tudo que nela havia foi 

consumida pelo fogo!” 

Mas quão não foi sua 

surpresa ao ouvir o 

marido exclamar: 

“Agradeça a Deus por esse 

incêndio! Foi a luz da 

nossa casa em fogo que 

nos guiou de volta à 

segurança do porto!”



* Por meio de Jesus, recebemos perdão

Salmo 103:8-12 - Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a 

cólera, e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, 

nem para sempre conservará a Sua ira. Não nos tratou segundo os 

nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniqüidades. 

Pois quanto o Céu está elevado acima da terra, assim é grande o 

Seu amor para com os que O temem; Quanto está longe o Oriente 

do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.

Salmo 86:5 - Tu, ó Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante 

em amor para com todos que Te invocam.

Lamentações 3:22-23 - As misericórdias do Senhor são a causa de 

não sermos consumidos, pois as Suas misericórdias não têm fim. 

Novas são a cada manhã; grande é a Tua fidelidade.

Efésios 1:7 - NEle temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão 

dos pecados, segundo as riquezas da Sua graça.

1 João 1:9 - Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo 

para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça.

1 João 2:12 - Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados 

são perdoados, por causa do Seu Nome.

* Seu amor não muda nem termina

Mateus 28:20b - E certamente estou convosco todos os dias, até à 

consumação dos séculos.

Isaías 54:10 - Pois, ainda que os montes se movam e as colinas 

desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de 

minha bênção jamais será quebrada”, diz o Senhor, que tem 

compaixão de você.



Malaquias 3:6a - Eu, o Senhor, não mudo.

Hebreus 13:5b - Contentai-vos com o que tendes, pois Ele mesmo 

disse: “Não te deixarei, nem te desampararei”.

Hebreus 13:8 - Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente.

Louvem o Senhor! Ele permanece o mesmo - fiel, sempre confiável, 

disponível e capaz de resolver nossos problemas e nos atender em 

nossas necessidades!

Eu Amo Você Como É 
Com Amor, Jesus

Amo você, individualmente, como se só houvesse você. O Meu 
amor lhe estende as mãos neste momento. O Meu amor, o Meu 
perdão e a Minha misericórdia estão bem aí, especialmente para 
você, se apenas os aceitar.

Amo você exatamente do jeito que é. Não estou fazendo uma lista 
de todos os seus defeitos e falhas, de todos os seus erros e 
mancadas para depois o culpar dessas coisas. Sou cego para tudo 
isso. Vejo apenas as coisas boas e as possibilidades que os outros 
não vêem. 

Vejo cada lágrima que você chora. Ouço cada um dos seus clamores. 
Sinto cada uma das suas frustrações, cada preocupação que tem, 
cada inquietação e cada desejo. Sei tudo sobre você, tudo o que 
quer e tudo o que lhe falta. Vejo o seu coração e tudo o que está 
nele e o amo profundamente. 

Anseio segurá-lo bem juntinho do Meu coração. Estou bem ao seu 
lado e nunca, jamais o abandonarei.
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