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Você já procurou saber quais componentes são 
utilizados na preparação da mistura de cimento 
para o assentamento dos tijolos em uma constru-
ção? Não parece algo muito relevante, mas a mas-
sa precisa estar na liga correta para que os tijolos 
sejam assentados e a construção não corra o risco 
de desmoronar. 

Viu como é importante? Uma massa para 
construção em alvenaria (assentamento de tijolos) 
requer basicamente a utilização de três compo-
nentes: o cimento, a areia e a água. O detalhe mais 
importante nessa mistura está na proporção utili-
zada para dar liga à massa. Se ela tiver mais areia 
em sua proporção, será mais fraca e pode colocar 
a construção em perigo. Se no preparo da massa 
houver maior proporção de cimento, essa mistu-
ra será mais forte, sólida e não comprometerá a 
estrutura da construção.

Da mesma maneira, é o homem que serve a 
Deus. A Palavra do Senhor precisa estar em maior 
proporção no seu processo de formação. Isto é 
fundamental para manter uma vida cristã constan-
te, firme, forte e um caráter reto e justo.

 A transformação diária que todos nós precisa-
mos ter só é possível quando os ensinamentos do 
Senhor estão em maiores proporções em nossas 
vidas. A verdade de Cristo precisa ser maior em 
nós para que nossa estrutura moral não seja aba-
lada. É preciso renunciar e não se conformar com 
o pecado. Para viver as promessas do Senhor, é 
necessário estar perfeitamente alinhado aos Seus 
ensinamentos.

“E não vos conformeis com este mundo, mas 
transformai-vos pela renovação do vosso enten-
dimento, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus”, Rm 12.2
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