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Que esse tempo em família, conecte ainda mais cada um de vocês com Deus 

 

VERSÍCULO: “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos.” 

Salmos 119:105 

ALVO: Mostrar às crianças a importância de ler e meditar na Palavra de Deus, sendo iluminados pela verdade. 

DESAFIO: Ler 1 salmo todos os dias durante essa semana. 

 

HISTÓRIA 

Você já viveu a experiência de estar em um lugar e, de repente, faltar luz? O que você fez? 

A luz é muito importante para a gente viver, e é sobre essa luz que, hoje, vamos aprender algo que a Palavra 

de Deus nos ensina! 

No Salmo 119, está escrito que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. 

Isso significa que, quem lê a Palavra de Deus e obedece ao que ela diz, nunca ficará perdido ou com medo, 

como se estivesse no escuro. 

Sabe quando a gente não tem a menor ideia do que fazer? Sabe quando a gente tem dúvida sobre o que dizer? 

A gente sempre passa por situações no nosso dia a dia em que precisa tomar decisões e, muitas vezes, não 

sabe nem por onde começar, não é? Pois é. A Palavra de Deus tem todas as respostas que a gente precisa! Ela 

tem direção, tem conforto, tem orientação. Ela nos ensina tudo que precisamos, por isso, ela é a nossa lâmpada, 

a nossa luz. 

A Palavra de Deus pode ser chamada de muitas formas: manual de vida, nossa lâmpada, nossa direção e tem 

outras maneiras. Depois que a gente conhece Deus, é impossível viver sem ela. 

Imagina só viver nesse mundo sem ter a direção de Deus. Muito triste! 

Mas, mesmo tendo uma Bíblia em casa, precisamos ter o hábito de fazer dela a nossa companhia, afinal, a 

Bíblia é Deus falando com a gente, por isso, se chama Palavra de Deus. 

De nada adianta ver a Bíblia como um livro que apenas enfeita a nossa estante. Ela precisa ser o nosso 

manual de vida, porque sempre nos mostra o caminho por onde devemos seguir. 

Valorizar a Palavra de Deus é valorizar o próprio Deus! 

Oração: Deus, obrigado pela tua Palavra. Ela é lâmpada para os meus pés e sempre ilumina o meu caminho. 

Eu quero ser dirigido por ela todos os dias, porque eu sei que, assim, não vou ficar perdido e nem ter medo de 

nada. Em nome de Jesus, amém. 

 

Brincando juntos: Entregue uma folha de papel e lápis para cada membro da família. Todos deverão fechar 

os olhos e desenhar o que você for orientando. Não poderão abrir os olhos! (Se estiver escuro, você pode 

apagar a luz também) Oriente-os a desenharem uma casa, desenhar a porta, a janela e uma chaminé. Depois, 

deverão desenhar a paisagem em volta dessa casa, o sol, as nuvens, uma árvore, etc.. Então abram os olhos e 

vejam como ficaram seus desenhos. Certamente, muita coisa ficou fora do lugar, bagunçado, não é mesmo?! 

É assim que nossa vida fica sem a Palavra de Deus. Quando não lemos a Bíblia, nossa casa, nossa família fica 

uma bagunça, tudo fica fora de ordem. Mas quando somos iluminados pela Palavra de Deus, tudo fica em 

ordem, em perfeito funcionamento, no seu devido lugar. É assim que Deus quer que vivamos, com sua Palavra 

brilhando em nossa família!  

No amor de Cristo,  

Pastora Joseane Goese 
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PARA REFLETIR!! 

 

A BíBLIA E O CELULAR  

 

Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o 

nosso celular? 

 

E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa?  

 

E se déssemos uma olhada nela várias vezes ao dia?  

 

E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa, no escritório? 

 

E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos?  

 

E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela?  

 

E se a déssemos de presente às crianças? 

 

E se a usássemos quando viajamos? 

 

E se lançássemos mão dela em caso de emergência?  

 

Mais uma coisa:  

 

Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela 'pega' em qualquer lugar.  

 

Não é preciso se preocupar com a falta de crédito porque Jesus já pagou a conta e os 

créditos não têm fim.  

 

E o melhor de tudo: não cai a ligação e a carga da bateria é para toda a vida.  

 

'Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto'! (Is 55,6)  

Desafio: Essa semana pegue muito mais sua bíblia do que seu celular. 

  

 

 


