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Os três Porquinhos 

 

Nós todos sabemos que esta velha história clássica muito bem. A história de três 

porquinhos chamados Joãozinho, Pedrinho e Xiquinho queriam ir embora para viver suas 

próprias vidas, como sua mãe é incapaz de cuidar deles sozinha. Eles começam a sua aventura 

com grande entusiasmo. Durante suas viagens Xiquinho encontra um homem que tem um 

pouco de palha e decide construir uma casa feita de palha. Ele está animado, e acredita que é 

melhor ela construiu sua casa em primeiro lugar. 

Logo os outros dois porcos encontram um homem que tem algumas varas. Joãozinho 

ansiosamente decide construir a sua casa fora das varas que ele recolhe do homem. Ele está 

animado por não ser o último a construir a sua casa. Pedrinho encontra um homem que tem 

alguns tijolos. Ele olha em volta e decide que a área é perfeita para ele para construir sua casa. 

Ele recolhe os tijolos do homem e, felizmente, começa a construir sua casa. Ele não está 

preocupado com o fato de que ele construiu passado. Ele está contente que ele tem uma casa 

forte. 

Um lobo mau vive na região onde os três porquinhos construíram suas casas. Um dia 

ele sentiu fome e decidiu comer os porquinhos. Ele foi até a casa de palha de Xiquinho, e 

soprou e soprou! Até que a casa de palha é destruída e cai ao chão. Xiquinho gritando pedindo 

socorro corre para se esconder na casa de Joãozinho. 

Joãozinho fecha a porta quando o lobo mau chega, mas o lobo soprou e soprou! Até 

que a casa de vara é destruída e cai ao chão. Xiquinho e Joãozinho estão aterrorizados e 

correm para a casa de Pedrinho. 

Pedrinho chama os dois irmãos para dentro de sua casa e fecha a porta bem rápido. O 

lobo ficou muito bravo e irritado. Ele sopra e sopra uma e mais vezes, tentando derrubar a 

casa abaixo. Ele olha ao redor da casa e vê outra entrada para tentar entrar, mas não encontra 

nada. Ele vê uma chaminé e decide subir. Mas quando ele entra, ele cai em uma panela no 

fogo. O lobo logo é queimado e pula para fora da panela e foge. Ele nunca mais voltou na 

casa dos três porquinhos novamente. 
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Escrituras: 

 

Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a 

sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram 

contra aquela casa, e ela caiu. “E foi grande a sua queda” (Mateus 7: 26,27). 

 

Pois assim é dito na Escritura: "Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e 

preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado". Portanto, para vocês, os que 

crêem, esta pedra é preciosa; mas para os que não crêem, "a pedra que os construtores 

rejeitaram tornou-se a pedra angular" (1 Pedro 2: 6,7). 

 

E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do 

Hades não poderão vencê-la. (Mateus 16:18) 

 

Pontos para discussão: 

 

1. Jesus é a nossa rocha. Tudo que planejamos na vida deve ser feito com Cristo sendo 

nossa base. 

2. Precisamos deixar de lado pensamentos ruins de que não podemos alcançar nossos 

objetivos. As escrituras dizem que aquele que confia na pedra angular jamais será 

envergonhado. 

3. Explicar o conceito bíblico de os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os 

primeiros. Ao contrário dos porcos que pensavam que era melhor quem construísse a 

casa primeiro. Levando mais tempo para terminar, não significa que você falhou. 

Resista à tentação de ser orgulhoso de ser o primeiro e construir uma casa de palha. 

4. O lobo está sempre por perto. Precisamos sempre ser protegidos pela sabedoria de 

Deus de como viver entre esses perigos. Mateus 10:16. "Eu vos envio como ovelhas 

no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as 

pombas. '' 

5. Assim como os dois primeiros porcos nunca mais teriam vergonha de correr para pedir 

ajuda. Corra para a casa de Deus, tenha Cristo como sua rocha, sua fundação firme. 

Nossas vidas dependem da nossa capacidade de executar o local correto de refúgio. 
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Perguntas para discussão: 

 

1. Quais sonhos você tem? 

2. Você está disposto a construir esses sonhos em Cristo? 

3. É importante para você se sair em primeiro lugar na sua classe? Você acha que você é 

melhor do que os que saem 5/10/20? 

4. Você está disposto a aceitar que você cometeu um erro e ir pedir ajuda? 

 

Atividades: 

 

Construir três casas feitas de palha, paus e tijolos. 

 

Oração: 

 

"Senhor Jesus, meu futuro pertence a Ti. Ajude-me a coloca-lo como base na minha vida. Que 

tudo o que eu venha construir seja sobre a rocha que é Cristo Jesus. Me de força para não ser 

tentado a construir com o meu próprio entendimento. 

 


