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Alguma vez você já se perguntou qual é a defini-
ção da palavra casa?

As primeiras referências de casa surgiram há 
muitos anos atrás, quando os caçadores constru-
íam cabanas temporárias com ramos e arbustos 
para se refugiar. As populações mais antigas com 
casas estáveis sugiram, aproximadamente, no ano 
6.000 a.C.

Entende-se por casa a construção de um ou 
vários andares, destinada à habitação de uma 
família. As casas dispõem de algumas divisões (sala 
de estar, quartos, cozinha, banheiro e etc.) que 
dão condições de moradia aos membros do núcleo 
familiar. Porém este conceito não está ligado 
somente à construção, a casa também é abrigo 
contra as condições climáticas (chuva, sol, frio), 
lugar para guardar os bens dos seus habitantes e 
sua maior finalidade consiste na proteção. A casa 
reúne pessoas, agrega valores, é o lugar de privaci-
dade da família, é onde se iniciam as relações entre 
os membros do núcleo familiar e é onde se inicia o 
aprendizado da convivência em sociedade.

Para construir uma casa você precisa de um 
boa fundamentação que se inicia com a criação 
estrutural das sapatas e alicerces. Quando realiza-
do esses processos de forma correta, utilizando os 
materiais e métodos necessários, a construção da 
casa terá uma boa fundamentação e estará pronta 
para ser erguida suas paredes. 

O desabamento é o acidente mais grave que 
pode ocorrer em uma construção Em sua grande 
maioria, eles ocorrem devidos a erros cometidos 
na fundamentação da construção. Por isso é tão 
importante ter uma boa estruturação basilar.

No sentido espiritual, a fundamentação de nos-
sas casas também precisa ter uma boa base para 
ser erguida. Esta fundamentação também precisa 
ter sapatas e alicerce que é a palavra de Deus. Sim! 
A palavra do nosso Deus é base estrutural da nossa 
casa espiritual. É através da sua palavra que o Se-
nhor se manifesta para nós. A palavra de Deus nos 
orienta, nos ensina e nos conduz ao crescimento 
sólido e forte. Quando fundamentamos o cresci-
mento da nossa casa na palavra de Deus fortalece-
mos ela contra tempestades, ventos e desmorona-
mentos. Comece hoje com a fundamentação sua 
casa espiritual. Invista tempo, seja criterioso com 
os detalhes, mergulhe na palavra de Deus, escute 
o que Ele tem a lhe dizer, aproveite sua juventude 
para construir alicerces fortes e tenha uma cons-
trução sustentada pelo Senhor Jesus.
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