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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 
e todos os seus familiares. O que é uma PEDRA ANGULAR? Não sou da área de 
engenharia, mas pela mera observação das técnicas construtivas, é possível 
inferir que tudo começa com a limpeza do terreno. Ele é aplainado, limpo e 
ultimada essa fase inicial, com uma planta baixa da edificação, são feitas as 
primeiras marcações, onde são delimitados todos os cômodos e ambientes 
daquilo que se constituirá numa casa ou edifício.  

 
Começa tudo pelo alicerce e quanto mais alta a edificação, mais 

robusto e profundo terá que ser, de modo a que possa suportar toda a carga. 
Findo o alicerce, surgem as paredes e nos cantos, entre uma e outra, são 
inseridas pilastras resistentes, de concreto. Essas pilastras é o que podemos 
adaptar ao conceito bíblico de pedra angular, pois são angulares e encontram-
se fincadas num ângulo tal que unirá as paredes, de modo a manter a casa o 
mais firme possível. 

 
Na antiguidade, como não existia a concretagem, para essa 

sustentação eram utilizadas pedras que eram cuidadosamente talhadas no 
formato adequado para essa função, ou seja, servir de arrimo, de sustentação 
para a edificação. 

 
A pedra angular, digamos assim, do Novo Testamento, é o Antigo 

Testamento e é nele que encontramos a indicação dAquele que seria a pedra 
angular da Igreja. O escrito é do profeta Isaías: 

 
“Por isso diz o Soberano Senhor: ‘Eis que ponho em Sião uma 
pedra, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra 
angular para alicerce seguro; aquele que confia, jamais será 
abalado’” (Isaías 28:16). 
 
Elben Lenz César, pastor, editor e redator da Revista Ultimato, 

já falecido, descreveu, magnificamente, essa PEDRA ANGULAR: JESUS e o SEU 
REINO ETERNO. Compartilho: 
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E A PEDRA ERA CRISTO 
 
Antes da metralhadora 
Antes da pólvora 
Os homens transformavam pedras em armas de guerra. 
Davi derrubou o gigante filisteu com uma pedra do ribeiro. 
 
Antes da cadeira elétrica 
Antes da forca 
Os homens usavam pedras para aplicar a pena de morte. 
A mulher apanhada em flagrante adultério seria apedrejada 
se Jesus não tivesse desmoralizado os seus algozes, 
se Jesus não tivesse preferido outra solução. 
 
Antes da dobradiça 
Antes da argamassa 
Os homens fechavam com pedras cisternas e túmulos. 
Jacó iniciou o romance com Raquel removendo a 
pedra do poço e Jesus mandou tirar a pedra do 
túmulo de Lázaro, para que o morto saísse. 
 
Antes da Torre Eiffel e do Corcovado 
Antes do ferro e do concreto armado 
Os homens construíam seus monumentos colocando 
pedra sobre pedra. 
A passagem a seco pelo rio Jordão 
foi perpetuada por meio de uma coluna 
construída com doze pedras. 
 
Antes das sondagens do subsolo 
Antes do tijolo 
Os homens já usavam pedras nas construções. 
Salomão tinha oitenta mil homens 
talhando pedra nas montanhas 
para o templo de Jerusalém. 
 
Chama-se de “pedra fundamental” 
A primeira pedra 
A pedra que sustenta o peso de outras pedras, 
A base de tudo. 
Chama-se de “pedra angular” 
Ou pedra superior 
Ou pedra de cobertura 
A pedra cuidadosamente escolhida e ajustada 
que completava o edifício, 
que segurava duas paredes pela juntura do alto, 
que amarrava definitivamente o prédio, 
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que desempenha o papel da cinta de concreto de hoje. 
 
Antes de Neil Armstrong e Edwin Aldrin 
Antes das primeiras pedras 
trazidas da superfície lunar 
para a Terra 
pela Apolo-11. 
 
Os homens já possuíam uma pedra vinda do Exterior, 
Uma pedra que se fez carne e tabernaculou conosco. 
E a pedra era Cristo: 
tanto pedra fundamental como pedra angular, 
a base e a cabeça da Igreja 
o fundador e o chefe da Igreja 
o Alfa e o Ômega. 
 
Este Jesus é pedra rejeitada por construtores 
repetidas vezes, 
no passado e no presente, 
lamentavelmente, 
desgraçadamente. 
 
Este Jesus é pedra que vive, 
rejeitada, sim, pelos homens, 
mas para com Deus eleita e preciosa. 
 
Ninguém pode lançar outro fundamento 
além do que foi posto, 
o qual é Jesus Cristo. 
 
LEIA MAIS 
Legado Elben César 
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