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Lição 01 A Palavra de Deus é a Verdade 
 

“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.” 

João 17.17 

“Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para 
que se arrependa: porventura diria ele, e não o faria? ou 

falaria, e não o confirmaria?” Números 23.19 

Você já  

leu a Bíblia 

hoje? 

 

 Vejamos o capítulo 17 do evangelho de João. Nele temos a oração 
de Jesus pelos seus discípulos. Ele pede ao Pai que os santifique na 
verdade (v.17). Nessa oração, Jesus revela que devemos ser santos. Ser 
santo é ser separado do mundo e do pecado para servir somente ao 
Senhor. E em Números 23.19, temos a declaração de que Deus não 
mente e cumpre o que diz, portanto devemos nos santificar, pois sem 
santidade ninguém verá o Senhor (Hebreus 12.14). 
 Mas como sermos santos se vivemos num mundo corrompido? 
A resposta a essa pergunta é: Que a verdade nos santifica e a PALAVRA 
DE DEUS É A VERDADE. Mediante a Palavra de Deus que é a verdade, 
somos regenerados, santificados e justificados, tornando-nos nova 
criatura pela fé no Senhor. Adquirimos esta Fé ao ouvirmos a Palavra de 
Deus. Medite em Romanos 10.17: “De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir 
pela Palavra de Deus”.  
 Em João 8.32, Jesus disse: “e conhecereis a verdade, e a verdade vos 
libertará.” Jesus colocou uma condição para sermos libertos: tínhamos 
que conhecer a Verdade, ou seja, buscar conhecer esta verdade pelo que 
está escrito e também experimentar esta verdade, tendo comunhão com 
Deus. Lembrando que para conhecer algo ou alguém, precisamos nos 
deter um bom tempo para isto acontecer de verdade.  
 Por exemplo: não conhecemos uma pessoa em um encontro, pelo 
contrário, às vezes convivemos um ano com uma pessoa, mas ainda não 
a conhecemos de verdade e nos surpreendemos com aspectos da 
personalidade desta pessoa, que não tínhamos percebido ainda. Assim, 
nosso conhecimento da Palavra de Deus e da Pessoa de Jesus nunca se 
esgota. Nunca saberemos demais a respeito da Verdade.  
 Jesus também afirmou que Ele era a Verdade (João 14.6).  
 Leia também: Tito 3.5-6/ I Pedro 1.13-16 / I Pedro 1.22-23. 
 A palavra de Deus é a verdade, ela é santa, nos reconcilia com 
Deus, nos sara, nos dá conhecimento, nos mantêm puros. A Palavra de 
Deus é viva e eficaz (Hb 4:12), ela é eterna.  
 A Palavra de Deus (A Bíblia) contém a Verdade e os que nela 
creem não precisam ter que provar o que nela está escrito, pois o 



4 

próprio Senhor  se responsabiliza pela sua Verdade. A Bíblia é um livro 
histórico e os fatos nela narrados já foram comprovados por 
historiadores e arqueólogos.  
 “Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis.”  
Salmos 33.4. 
 O maior inimigo da Verdade é o diabo. Inclusive, Jesus  o 
chamou de “pai da mentira” (João 8.44). Por isso, não é de se surpreender 
que em muitas nações, o inimigo cegou o entendimento dos grandes 
líderes para tentarem banir e destruir a Bíblia e os cristãos. O ateísmo, 
que é um movimento de pessoas que dizem não acreditar em Deus e 
que Deus não existe, batem muito contra a Bíblia.  
 Porém, a Palavra de Deus (a Bíblia), que é a Verdade, tem 
permanecido e nunca será tirada da humanidade até que Jesus volte 
para cumprir sua promessa e seus juízos.  Leia Apocalipse 21.5; 
Colossenses 1.5; Provérbios 30.5. 
 O Salmo 119 é todo dedicado a falar dos benefícios para aqueles 
que cumprem os mandamentos de Deus e amam a sua Palavra. A 
verdade contida na Palavra, nos afasta do pecado e suas consequências 
horríveis (119.9-11). 
 Portanto, devemos entender que não podemos somente ouvir a 
palavra da verdade e guardar em nossos corações, mas é necessário 
testemunhar aos outros, como o Senhor nos ordenou, a fim de que todo 
o mundo conheça a verdade. O discípulo de Jesus, além de possuir 
intimidade com Ele, sendo obediente e edificado Nele, torna-se 
cooperador do reino, anunciando a PALAVRA DE DEUS a todos os que 
conhece, para que sejam livres de prisões em que se encontram. Leia 
ainda Mateus 28.19; II Timóteo 4.2; Tiago 1.22. 
 

 Reflexão:  
 - Jesus é a verdade! Você o conhece? 
 - Você tem praticado a Palavra da Verdade ou somente ouvido? 
 

 Versículo para decorar: 
  “E disse-me o Senhor : Viste bem;porque eu velo sobre a minha palavra 
para a cumprir.” Jeremias 1.12 
 

Autoria: Pra. Almira Medeiros e Pra. Régina de Oliveira 
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Lição 02 A Palavra de Deus Limpa 
“Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta; e 

todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós 

já estais limpos pela palavra que vos tenho falado; .” João 15.2-3 

Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 
 

 Certo homem comprou um formão e levou-o para casa. Lá 
chegando, pôs a ferramenta na prateleira, de onde jamais tirou, 
até à sua morte... 

Reflitamos um pouco sobre essa história “imaginada”, 
destacando os seguintes pontos:  1) O homem adquiriu uma 
ferramenta, 2) O homem levou-a para casa e, por último, 3) O 
homem jamais usou a ferramenta. 

Podemos fazer um paralelo da nossa vida com o texto 
bíblico: nós somos como o homem que recebeu a palavra e levou-a 
para a casa (nossa vida), e a prateleira é o nosso coração. 

Deus nos deu a Sua Palavra e agora Ele quer que a usemos 
para sermos transformados, limpos e sermos novas pessoas dia 
após dia. Mas nós podemos escolher se queremos ou não ser 
influenciados pela Palavra de Deus.  

Deus nos deixou duas opções bem claras, ou somos limpos 
ou somos tirados. Para quem deseja viver com o Senhor, não 
existe a segunda opção, ou seja, não dá para dizer “Deus tira-me, 
pois há muitos empecilhos em mim que me impedem de 
frutificar.”, pois ser tirado significa a morte, isto é, você não 
poderá fazer nada mais nunca mais. Além disso, aprendemos em 
JO 15.4-5 que todo cristão deve frutificar. 

É possível que você esteja lendo este texto e se perguntando 
“mas como posso frutificar?”, em outras palavras, “como posso 
utilizar a palavra, essa ferramenta tão poderosa, para dar frutos 
em minha vida?”.  

Sabemos que não viemos para Jesus limpinhos. A princípio 
somos como um ramo enxertado cuja produção ainda é muito 
pequena, e que precisa ser preparado para dar mais frutos. 
Portanto, a resposta para a pergunta é deixe-se limpar, deixe-se 
ser purificado pela palavra, não deixe a palavra apenas numa 
prateleira empoeirada, quase inacessível, do teu coração. 

Para sermos limpos precisamos de fé e atitude.  
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Primeiro é preciso estar de prontidão diante do Senhor e da 
sua palavra. Não há como ser limpo se toda a nossa atenção está 
voltada para as nossas preocupações, e não paramos de verdade 
para deixar diante dele toda a nossa ansiedade (I Pe. 5.7). 
 Segundo, é preciso reconhecer que Deus é Santo e que a 
nossa imperfeição ofende a Deus, ou seja, temos que nos 
incomodar todo dia com a nossa própria natureza pecaminosa e 
pedir a Deus que com Sua Palavra nos mude.  

Isso requer não apenas uma oração, mas uma contínua 
dedicação à leitura e à proclamação da palavra de Deus (falar 
sempre a outras pessoas e também a nós mesmos é tirar a palavra 
da prateleira). 

A propósito, nossa estória parece-se com a parábola 
contada por Jesus em Mateus 7.24-27, que diz que o homem deve 
escutar e praticar para ser aceito por Deus, para que sua casa não 
caia. Da mesma forma, se ele for diariamente à palavra, com 
certeza será limpo e frutífero, pois assim como o formão usado 
por um bom artesão transforma a madeira em uma canoa, assim 
também o Senhor, ao entramos em contato com a sua palavra, nos 
moldará e nos fará úteis. 
 

 Reflexão:  
 Atitude: ler a bíblia regularmente, como um alimento diário. 

Marque um horário certo, faça isso durante 20 minutos ou até uma 

hora. Depois de um mês, dê testemunho na célula ou na igreja 

sobre o que Deus tem tirado de ruim da tua vida por causa do teu 

contato com a palavra. 
 

 Versículo para decorar: “Vós já estais limpos, pela Palavra 
que vos tenho falado” João 15.3 
 

Autor: Pr. Inerves José dos Santos Filho 
 

 Música: Ensina-me (Marcos Witt) 
Ensina-me teu caminho Senhor /E andarei em tua luz 

Dá-me um coração inteiramente em Ti/ Para honrar-te óh Deus! 
 

Purifica-me! Limpa-me Senhor! 
E livra-me de tudo que impede o fluir do teu amor. 
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Lição 03 A Palavra de Deus Vivifica 
 

 “ O que me consola na minha angústia é isto: que a tua 

Palavra me vivifica.” Salmos 119.50 

 

Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 
 

 Jesus afirmou ser Ele a Vida (João 14.6). A obra de excelente 
grandeza que Jesus realizou foi a de vencer a morte.  

 Toda a Bíblia, tanto o Novo quanto o Velho Testamento foram 
escritos com o propósito de revelar Jesus, o Salvador, o Senhor da Vida, 
o Filho de Deus, que a si mesmo se entregou para cumprir todas as 
profecias que estavam reveladas a seu respeito (Mateus 13.35; 21.4-5). 
Aleluia! 
 Portanto, a Palavra (a Bíblia) possui a característica de trazer 
“Vida” àquele que nela medita e que nela crê e espera.  
 Deus criou todas as coisas e o próprio processo de criação revela 
o compromisso Dele com a vida e não com a morte. A morte veio como 
consequência do pecado (Romanos 6.23), mas esta morte física é 
temporária diante da imensidão incalculável de tempo que é a 
eternidade (Romanos 8.18).  
 Vejamos a criação do ser humano (Gênesis 1.26-27). O Senhor 
falou consigo mesmo (a trindade) e quem sabe até com os anjos, que lhe 
assistiam, pois já haviam sido criados, sobre sua ideia de criar o 
homem. Ele falou primeiro, para depois criar o primeiro homem 
(Adão). 
 Vemos em Salmos 33.6 que o Senhor fez os céus pela sua 
Palavra. Esta verdade está muito acima do que conseguimos pensar e 
imaginar. O Senhor criou tudo o que existe liberando a sua voz 
maravilhosa que correu o infinito e formou o que havia de ser formado. 
 Antes da Palavra escrita como a conhecemos hoje, houve 
primeiro a Palavra falada pela boca de Deus. Entenda melhor: Deus 
falou com Moisés e Moisés escreveu o que Deus falou. E se Moisés e os 
outros escritores da Bíblia tivessem escrito suas próprias palavras e não 
as palavras de Deus, hoje em dia seria impossível para nós, lermos estes 
escritos e sermos vivificados por eles. A única Palavra que nos traz 
“Vida” é a Palavra que veio de Deus, o Autor da Vida. 
 Ao combater o diabo na tentação no deserto, Jesus citou a 
Palavra contida em Deuteronômio 8.3: “Ele, porém, respondendo, disse: 
Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da 
boca de Deus.” Mateus 4.4. Os significados deste texto são vários, mas só 
quero ressaltar que o ser humano só vive enquanto Deus disser que os 
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seus anos nesta terra ainda não findaram. A Vida, o fôlego de vida que 
temos veio Dele e voltará para Ele. Aleluia! 
 Quando Pedro e outros discípulos, que tiveram o privilégio de 
conhecer de pertinho  aquele que venceria a morte, foram confrontados 
se também eles iriam deixar de seguir o mestre, eles disseram: “Para 
onde iremos, se só Tu tens as Palavras de Vida Eterna?”  
 No Evangelho de João 1.1, diz: No princípio era o verbo (Jesus) e o 
verbo era Deus” Esta palavra verbo quer dizer Palavra, mas uma 
“Palavra” com a qual se afirma a existência de uma ação (Dicionário 
Priberam), ou seja, que exerce Poder de ação. 
 As tão faladas “Promessas” contidas na Bíblia estão 
impregnadas de “Vida” de Deus, ou seja: São Palavras que vieram da 
boca de Deus com o objetivo de nos convidar a buscá-lo para 
recebermos Vida e Vida em abundância (João 10.10b) 
 As Promessas de Deus falam de planos de Deus que trazem 
vida para nós, por isso valorizamos tanto as promessas, sim, porque 
estamos numa corrida contra a morte, não a aceitamos porque o Senhor 
nos fez para viver eternamente, mas o pecado trouxe a morte. 
 Você e eu, como o salmista, no versículo citado acima, podemos 
ser vivificados nas horas de angústia, pela Palavra de Deus.  Todo 
cristão verdadeiro pode afirmar que muitas vezes teve esta experiência 
de meditar na Palavra e ver que Deus tinha esperança e vida para ele/ 
ou ela. Leia I Pedro 1.3-9. 

 A Palavra de Deus nos vivifica de várias formas:  

 1- Nos anima e nos indica o caminho a seguir, nos livrando 
assim das incertezas desta vida terrena; 
 2- Nos enche de Fé e Esperança; 
 3- Nos livra das crises existenciais, pois nos mostra qual o 
projeto de Deus para nossa vida em cada fase de nossas vidas; 
 4- Nos alegra por vermos nela (na Palavra) que o Senhor sempre 
guarda os que o temem (Salmos 33.18-22 e 34.7); 
 5- Nos confronta a nos afastarmos do pecado que traz morte; 
 

 Reflexão: 
 Nos momentos de angústia, não procure a anestesia da diversão 
ou o perigo da depressão, pare tudo e leia a Bíblia. Procure textos que 
tenham a ver com as circunstâncias que lhe afligem. 
 

 Versículo para decorar: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda 
a palavra que sai da boca de Deus.” Mateus 4.4b 
Autora: Pra. Régina de Oliveira 
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Lição 04 A Palavra de Deus não volta vazia, É eficaz! 
 

“Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não 

tornará para mim vazia, mas efetuará o que me apraz, e prosperará 

naquilo para que a enviei.”  Isaías 55.11  “Pois a palavra de Deus 

é viva, e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, 

e que penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e 

medulas, e pronta para discernir as disposições e pensamentos do 

coração.” Hebreus 4.12 

Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 

 Primeiramente precisamos entender que a palavra de Deus 
não volta vazia porque foi inspirada pelo Espírito Santo. O profeta 
Isaías como muitos outros, foi inspirado pelo Espírito Santo para 
escrever a respeito da palavra de Deus e o efeito que ela produz. 
  
 Além da palavra de Deus ter sido inspirada, Deus age 
através da sua palavra em vários aspectos da vida dos que a 
ouvem atentamente, a estudam, meditam nela e a valorizam! 
Enfim, são apegados a ela.  
 Para não falarmos da palavra de Deus baseados somente 
nestes versículos, vamos observar o contexto que é de suma 
importância. O profeta Isaías quando disse que a palavra não 
volta vazia estava se referindo a respeito da Graça de Deus.  
 A Graça (favor imerecido) é oferecida gratuitamente a 
todos os homens. No versículo anterior, o profeta compara a 
palavra de Deus com a chuva e a neve dos céus, que 
gratuitamente Deus envia e para lá não tornam, sem que primeiro 
reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente 
ao semeador e pão ao que come.  
 Sabemos que para todas as coisas que Deus criou e falou, 
Ele tem um propósito. Sabendo Deus que todos nós, precisamos 
de alimento para o corpo físico (nossa sobrevivência) e que 
precisamos alimentar-nos também espiritualmente, manifestou 
sua providência ao nos deixar a sua Palavra.  
 A Bíblia Sagrada contém tudo que precisamos e vale 
ressaltar que é o livro mais vendido no mundo!      
 No texto de Hebreus capitulo 04, fala sobre entrar no 
descanso de Deus, sobre as boas novas, isto é, o evangelho que foi 
anunciado a alguns que ouviram mas não tiveram fé, por isso não 
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teve proveito. Este relato nos faz lembrar a parábola do semeador. 
Leia Mt 13:1-23. Então se a palavra de Deus é viva e eficaz, temos 
que conhecê-la cada vez mais e fazer uso dela todos os dias.  
 É preciso orar a palavra com fé! Vejamos abaixo alguns 
versículos bíblicos que devemos proclamar: 
 Se oramos pela Cura, citamos a palavra contida em I Pedro 
2.24b “.....Pelas feridas de Jesus fomos sarados”. 
  Finanças - Malaq. 3.10 “Trazei os dízimos a casa do 
Senhor.......o Senhor promete abrir as janelas do céu e derramar grandes 
bênçãos!”. Se entregamos nossos dízimos, podemos esperar 
confiantemente que esta palavra citada se cumprirá em nossas 
vidas. 
 Sobre Salvação dos familiares - Atos 17.31 diz:  “Crê no 
Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa”  
 E para muitas outras áreas das nossas vidas, podemos 
buscar textos que se encaixem nas nossas orações.  Oramos a 
Palavra de Deus  de acordo com a área específica que  buscamos a 
Deus por uma solução do que nos aflige ou preocupa.  
 

 Reflexão: 
 -Você tem proclamado a Palavra de Deus para receber o 
retorno, que é o agir de Deus?  
 -Lembre-se: A palavra de Deus não volta vazia! Então proclame 
a palavra para sua própria vida, chame à existência as promessas 
contidas nela. Tome posse pela fé! Proclame a palavra também para 
seus familiares e amigos.  

 Versículo para decorar: 
 “Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço.” 

Salmos 119.165 
 

Autora: Pra. Meire de Oliveira 
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Lição 05 A Palavra de Deus traz à existência o que 
não existia 

  "É pela fé, que entendemos que os mundos pela palavra de 

Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi 
feito do que é aparente." Hebreus 11.3 

Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 

 
 

 No princípio... Isso quer dizer que no começo só existia o Nosso Deus. 
Preste atenção no texto de João 1.1-5: “1- No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 
com Deus, e o Verbo era Deus. 2-  Ele estava no princípio com Deus. 3- Todas as coisas 
foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4-  Nele estava a vida, e a vida 
era a luz dos homens. 5- E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a 
compreenderam.” 
 Neste contexto, o nosso Deus resolveu criar todas as coisas. Em Gênesis 
1.1 diz: “No princípio, criou Deus os céus e a terra”. A terra era sem forma e vazia, 
então o nosso Deus continuou sua criação e aperfeiçoou o nosso mundo, 
colocando tudo em ordem. As coisas visíveis e invisíveis do mundo, foram se 
formando pela Palavra de Deus. Observe: E disse Deus: Haja luz. E houve luz 
(verso 3); E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente (verso 
11); E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus (verso 14);  
    Vemos em Gênesis, capítulo 01, que Deus foi criando as coisas a cada 
dia ... a cada dia foi criando algo, até finalmente criar o ser humano (homem), 
para que desfrutasse de tudo o que Ele tinha criado. Deus fez o homem à  sua 
Imagem e Semelhança.  
 A criação do ser humano iniciou-se com as Palavras de Deus (Gn 1.26), 
onde o Senhor manifestou sua ideia de criar alguém especial que pudesse 
dominar sobre a natureza criada por Ele. O Senhor foi além desta vez, pois em 
Gn 2.7 diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e em Gn 2.22, diz que 
a mulher foi formada de uma das costelas de Adão. Sendo assim, a criação do 
ser humano teve a participação da “Palavra de Deus” e também das “Mãos de 
Deus”. Pode-se assim dizer que o Criador colocou “a mão na massa” para criar 
e formar o ser humano, que veio a possuir características divinas (imagem e 
semelhança). 
 Pela palavra de Deus, as coisas que agora são vistas não foram criadas 
de materiais já existentes (Salmos 33.6). Fica claro que não existia material 
algum para que as coisas fossem feitas, copiadas, criadas. Tudo que o SENHOR 
criou foi perfeito e tudo que Ele fez foi para louvor e honra  dEle (Romanos 
11.36). 
    E é por causa da fé que podemos compreender tudo isso.  
 Em Hebreus 11.6, diz: “Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é 
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador 
dos que o buscam.”  
 É essa fé que nos move até o nosso Deus, nosso Criador. A fé de saber 
que tudo que Ele fez foi simplesmente maravilhoso e tudo que Ele fez foi por 
causa de Jesus Cristo (Colossenses 1.15-17). 
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      Existem dois mundos: O Espiritual e o físico. Mas o criador destes dois 
mundos é o mesmo: O Deus de Israel. 
 O Reino Espiritual (que não vemos), é real e nele estão o Senhor em seu 
Trono de Majestade, juntamente com o seu exército de anjos. Mas neste reino 
também estão os principados e potestades do mal. Por isso, no Reino Espiritual 
são travadas  muitas batalhas para que neste reino físico, recebamos nossas 
vitórias. 
 Vejamos como Jesus exerceu seu Poder de criar (trazer à existência o 
que não existia), operando milagres, curas e sinais:  
 João 2.1-10 – Não havia vinho, Jesus falou para providenciarem água e 
o vinho veio a existir; 
 João 4.49-53 – O filho de um homem importante estava muito doente, 
Jesus disse: Vai, o teu filho vive. Não existia saúde na vida deste filho, mas 
depois das palavras de Jesus, houve saúde; 
 Lucas 5.12-13 – Um leproso ansiava ter sua pele limpa. Jesus disse: 
Quero, sê limpo. Aquele teve o seu milagre. 
 Mateus 8.5-13  - um chefe de 100 soldados foi a Jesus clamar pela cura 
de um criado e cria que bastava Jesus liberar uma Palavra de Cura para 
acontecer o milagre. Jesus elogiou a fé daquele homem e disse: Vai, e como 
creste te seja feito. 
 Mateus 14.14-21 – Jesus trouxe existência uma quantidade 
impressionante de pães e peixes que não existiam para que uma multidão de 
cinco mil homens fosse alimentada; 
 Assim, em nossa vida, em nossa família, em nossa Igreja, o Senhor tem 
trazido à existência aquilo que não tínhamos para louvor e honra do Nome de 
Jesus! Falta amor? O Senhor tem para nos dar. Falta sabedoria? A Palavra nos 
garante que podemos obtê-la (Tiago 1.5). Falta provisão financeira? Ele é o 
dono do ouro e da prata, é quem faz surgir as oportunidades profissionais e de 
emprego.  
 O certo é que, se nos faltar qualquer coisa (espiritual ou material) que 
seja do agrado Dele nos dar, Ele tem Todo Poder para trazer à existência  sobre 
as nossas vidas. Aleluia! 

 Reflexão:  
 1- Você tem crido neste DEUS que criou todas as coisas? 
 2- A sua fé tem feito a diferença em sua vida? 

 Texto pra decorar: “Pela Palavra do Senhor foram feitos os 
céus; e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca.” Salmos 33.6  
 

Autoria: Pr. Eloy de Medeiros e Pra. Régina de Oliveira 
 
 
 

 



13 

Lição 06 A Palavra de Deus é Luz 
 

Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu 

caminho. (Salmos 119.105) 
Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 
 

Ao nos deslocarmos de um lugar para outro, mesmo 
conhecendo o caminho, se tudo estiver escuro teremos grandes 
dificuldades, e pode ser que nem cheguemos ao destino, então 
percebemos o quanto é importante e como precisamos da luz. No 
mundo espiritual não é diferente.  
 A Palavra de Deus é a luz que ilumina nosso caminho. 
Dentre os muitos benefícios que a Bíblia traz ao ser humano, um 
dos que mais se destaca é o fato de transmitir luz em diversos 
sentidos. Isso só acontece porque em si mesma ela é luz, isto é, ela 
tem a capacidade de clarear, orientar e, literalmente, iluminar a 
vida, os passos do homem.  
 A Palavra de Deus contém os princípios espirituais que nos 
ajudarão a andar sem tropeçar. Ela nos educa e nos ensina a 
respeito do caminho da verdadeira vida existente em Cristo.  
 As Escrituras narram que a vida de Jesus era uma luz entre 
os homens (João 1.4). E mais: “Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: 
Eu sou a luz do mundo; quem me segue de modo algum andará em trevas, mas 

terá a luz da vida.” João 8.12 
 Devemos observar a Palavra de Deus diariamente a fim de 
obtermos a sua luz para irradiarmos luz no mundo, conforme O 
Senhor afirmou: “Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma 
cidade situada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos 
homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está 

nos céus.” Mateus 5.14,16). Quanto mais nos alimentamos da 
Bíblia, mais claros vão ficando para nós os propósitos divinos.  
 O perigo de rejeitar a luz da Palavra de Deus foi esclare-
cido pelo Senhor quando disse: “E o julgamento é este: A luz veio ao 
mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz porque as suas obras 
eram más”. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a 
luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade 
vem para a luz a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em 
Deus” (João 3.19-21) 
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 Jesus declarou aos Religiosos de sua época: “Errais, não 

conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus.” Diante de tantos 
desafios, inovações, e ensinos heréticos, o melhor que as igrejas 
podem e devem fazer é incentivar o exame diário das sagradas 
escrituras, pois ela continua sendo Lâmpada para os nossos pés e 
luz para o nosso caminho. 
 É impossível que a igreja exista sem a revelação bíblica da 
Palavra do Senhor. É impossível caminharmos sem essa Luz. Ela 
nos concede sabedoria para a vida; é um instrumento educador 
da Graça de Deus. 
 Não conheceríamos qual é o caminho certo a tomar para 
sair das trevas se não fosse a Palavra de Deus. Não saberíamos, 
nem mesmo, andar pelo caminho certo, se a Bíblia não o 
iluminasse. Não conseguiríamos lidar com as tortuosidades da 
vida de altos e baixos, sem a iluminação da Palavra de Deus. A 
luz da Palavra de Deus dissipa as trevas espirituais, que tentam 
nos derrotar. 
 A palavra de Deus tem poder para trazer a existência o que 
não existe. A palavra de Deus pode transformar qualquer 
situação, até mesmo transformar trevas em luz. 
 Que a Palavra de Deus possa iluminar o nosso caminho, 
que possamos usá-la como ela verdadeiramente é: uma lâmpada 
para os nossos pés, uma luz para os nossos caminhos, com ela 
logo voltaremos ao conforto do nosso lar, na presença do nosso 
Pai. Lá não haverá mais trevas, lá poderemos andar livremente, 
pois não haverá perigo algum. 
 

 Reflexão: A Bíblia é hoje o livro mais lido em todo mundo. E 

você, vai ficar de fora? 
 

 Versículo para decorar: 
“Bem Aventurado aquele que ler e aquele que ouve as palavras da Profecia e 

guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo”. Apocalipse 1.3  
 
Autor: Pr. Hélcio Martins 
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Lição 07 A Palavra de Deus é  Sustento  

 

“Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os 

sustentou  com maná, que nem vocês nem os seus antepassados 

conheciam, para  mostrar-lhe que nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor.” 

Deuteronômio 8.3 

 

Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 

 
 

 Moisés relembra o sustento de Deus no deserto, quando 
Israel todos os dias recebia milagrosamente o maná, um tipo de 
pão que caía sobrenaturalmente dos céus para alimentar o povo 
por quarenta anos no deserto. Quando Satanás tentou Jesus no 
deserto, querendo que transformasse pedras em pães, "Jesus 
respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda 
palavra que procede da boca de Deus." Mt 4:4. Fica claro aqui que a 
Palavra de Deus é comparada a alimento. Ela é o sustento 
espiritual de todos os filhos de Deus. 
 Assim, entendemos que nós não apenas precisamos de 
alimento físico, mas principalmente de alimento espiritual, de pão 
espiritual. Esse pão espiritual é a “palavra que procede da boca de 
Deus”.  

 Geralmente quando falamos sobre sustento, o que  vem 
logo à nossa mente? Comida? Roupa? Calçado? Dinheiro? A 
realidade é que cada vez mais o homem luta em busca do sustento 
de sua vida. Precisamos entender que o nosso verdadeiro sustento 
não está no salário que recebemos no final do mês, não está na 
ajuda do governo. O nosso verdadeiro sustento vêm de cima, vem 
de Deus. É a Palavra de Deus. 
 Deus não deseja somente saciar as nossas necessidades 
materiais. Ele está preparado para suprir principalmente o 
sustento espiritual. O homem se alimenta do pão e isto fortalece o 
seu coração para o dia de trabalho. Assim também devemos nos 
alimentar da Palavra. Jesus é a Palavra (o Verbo) e ele nasceu em 
Belém (que significa Casa de Pão – padaria) e Ele é o Pão da Vida. 
Coma esse pão diariamente. 
 O maná era uma comida para cada dia. A cozinha do céu, 
se é que podemos assim dizer, não requenta as sobras. Precisamos 
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do pão diário. Jesus foi claro ao dizer: “o pão nosso de cada dia dá-
nos hoje;” Mateus 6:11.  
 Cristo é o pão que desceu do céu. Ele é  Pão que satisfaz a 
nossa alma. Ele é o único alimento que verdadeiramente atende às 
necessidades humanas. Jesus disse: Assim como o Pai, que vive, me 
enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta 
por mim viverá. João 6:57. 
 Há muita gente obesa hoje em dia no meio cristão. Elas 
comem todas essas guloseimas do fast-food religioso, tentando 
compensar a carência, que somente a Palavra de Deus pode 
suprir. Somente a Palavra de Deus pode abastecer a vida 
espiritual. Nada fora do cardápio bíblico pode saciar o apetite do 
espírito. Há na Palavra de Deus alimentos sólidos, mistérios, 
coisas grandes e firmes que não sabes (Jeremias 33.3). Busque na 
Bíblia o alimento que você precisa.  
 Leia a palavra como se estivesse saboreando um alimento. 
Ao ler a Palavra várias vezes e orar sobre ela, a luz de Deus vai 
surgindo (Efésios 6.16-17). Assim, ao lermos o texto bíblico, 
buscamos ouvir o Senhor falando diretamente conosco. Mesmo 
que de início não entendamos muito, precisamos perseverar em 
ler e reler a Palavra com oração. Por fim o Senhor certamente vai 
nos trazer luz. 
 Não usamos a Palavra de Deus para provar que estamos corretos ou 
para corrigir os outros, mas sim para ouvir Deus e nos alimentar Dele (João 
6.57). 

 Nosso corpo sem o alimento fica debilitado, fraco e sujeito a 
doenças e até mesmo a morte. Como você acha que fica a sua 
alma, o seu espírito sem a Palavra de Deus. 
 Que sejamos alimentados com a Palavra que sai da boca de 
Deus, assim Ele nos levará ao arrependimento e, por fim, à 
maturidade, para herdarmos o reino. 
 

 Reflexão: - Você já se Alimentou hoje?  

 _  Sabe qual é o sabor que tem a palavra de Deus? 

 Você reparte este alimento com outras pessoas? 
 

 Versículo para decorar: “Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se 

alguém comer desse pão, viverá para sempre;” João 6.51a  
 

Autor: Pr. Hélcio Martins 
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Lição 08 A Palavra de Deus gera Fé   

“Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não 

pegamos nada. Mas, orque és tu quem está dizendo isto, vou 

lançar as redes". Lucas 5.5 

 

Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 

 

 Quantas vezes na sua vida, em suas ações e projetos você 
teve tudo ao seu favor e falou: “Não tem como dar errado”, e 
simplesmente não deu certo? O fracasso, a frustração traz consigo 
a dor da decepção, o medo, a falta de segurança e confiança, o 
desânimo... 
 Era esse o estado de Pedro naquele dia em que Jesus o 
encontrou. Pedro, um excelente pescador que fez tudo como era 
preciso para pescar bem e que agora volta ao amanhecer sem 
nada, fracassado. 
 E Jesus diz com toda a Sua autoridade: “Pedro, pegue suas 
redes, volta lá em alto mar, porque agora você pescará com abundância.” 
Tente imaginar a situação de Pedro, ele já estava lavando a rede, 
cansado e voltando para casa sem nada, com sono, aí vem Jesus e 
fala: Pedro! RECOMECE! Creio  que Pedro não ficou coçando a 
cabeça ou passando a mão na barba pensando: humm!   O texto 
diz que Pedro respondeu:: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e 
não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar 
as redes". Isso é Fé!!  
 Meu irmão (ã), Você está disposto (a) a recomeçar, mas sobre a 
palavra de Jesus? 
 Jesus fala para Pedro no versículo 4 para ele ir à águas mais 
profundas. Você esta disposto a ir para um nível mais profundo de fé e 
obediência?  
 A Palavra de Jesus garante o resultado. Refazer a trajetória que 
foi fracassada por razões e propósitos diferentes é tão necessário quanto 
benéfico (Claro que é desafiador também, e exige a decisão e convicção 
em Cristo diariamente). 
 Quando Jesus diz: “RECOMECE” e respondo em obediência: 
“SOB A SUA PALAVRA, LANÇAREI A REDE”, os resultados são 
diferentes dos obtidos anteriormente, são concretos; pois Deus é Fiel à 
Sua Palavra, por isso a garantia da pesca é certa. 
 Por vezes confundimos a fé com o acreditar. Fé não é 
simplesmente acreditar (saber que existe). Ter fé é confiar 
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totalmente (ser dependente), é aceitar como reais as maravilhosas 
promessas de Deus para o homem perdido. 
 Na verdade, acreditar não é ter fé. O diabo acredita em 
Deus (Tiago 2.19), mas não tem fé na eficácia do sacrifício 
salvador de Jesus. O diabo sabe que Deus existe, que Jesus fez a 
obra da redenção humana, mas não tem Fé, pois é rebelde. 
 Em Romanos 10.17 lemos: "Portanto, a fé vem por ouvir a 
mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de 
Cristo." Quando ouvimos a pregação da Palavra de Cristo e 
decidimos aceitá-la como verdade e a colocamos em prática, 
aprendemos quem somos, o que podemos e temos em Jesus. 
Diante dessa verdade, os problemas que surgem em nossa vida 
tornam-se pequenos. 
 A fé é indispensável a todos que se doam ao Senhor, pois 
sem fé é impossível agradar a Deus (Hebreus 11.6). Por isso, todos 
devem orar:  Senhor, aumenta-nos a fé (Lucas 17.5). 
 Quando você está diante de inimigos, de situações, de 
problemas, de circunstâncias, quando você age com Fé, é 
resistente, persevera, então,  está exercendo a sua autoridade 
como filho de Deus e  você alcança a vitória Os problemas querem 
nos envolver e nos desviar do que Deus tem para nós, mas a 
Palavra nos mostra onde está o nosso escape: No Senhor.  
 Na Palavra, A tempestade ainda acontece, mas há em mim paz.  

 Deixe a sua fé gerar obras. Não deixe sua fé estancada. As 
multidões estão esperando que você opere obras com tua fé! Não 
se envergonhe do evangelho! Ele é o poder de Deus! (Rm 1.16) 
 

 Reflexão: -Não negocie sua fé, não a abandone e valorize sua 

Fé. Deus o recompensará. 

 -A vida cristã só é possível através da fé no Senhor Todo-

Poderoso. Então, desenvolva a sua fé através da leitura e meditação 

da Bíblia. 

 -Leia a Palavra de Deus diariamente e sua fé aumentara 

diariamente. 

Versículo para decorar: “Disseram, então, os apóstolos ao Senhor: 
Acrescenta-nos a  Fé.” Lucas 17.5 
Autor: Pr. Hélcio Martins 
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Lição 09 A Palavra de Deus é força para enfrentar os 
desafios  

 

“Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se 

apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará 
com você por onde você andar". Josué 1.9 

Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 

 Grandes são os desafios que enfrentamos a cada dia. Eles 
levam o cristão a refletir sobre as estratégias que deve adotar para 
vencê-los. Porém, às vezes, eles são tantos que o desânimo e a 
falta de coragem levam o crente a pensar em desistir.   
 Josué tinha diante de si um grande desafio. Moisés, seu 
líder, havia morrido e agora ele tinha a missão de conduzir mais 
de dois milhões de israelitas à conquista de Canaã. Era uma 
realidade nova, que trazia receios ao seu coração. Muitas vezes 
enfrentamos situações assim em nossa vida. Algo muda de 
repente e nos vemos diante de um grande desafio. 
 O grande segredo para as vitórias, é o amor e a obediência 
à Palavra de Deus. Por isto, Josué fez uma aliança com a Deus 
(Josué 24.15). 
 A primeira coisa que Ele procurou fazer foi ouvir a voz 
Deus, pois Ele sempre tem uma direção para nós. Só precisamos 
parar para ouvi-lo! Josué não ficou preso ao passado. Embora 
Moisés tivesse sido seu grande líder e amigo, agora ele estava 
morto. Josué entendeu que não poderia ficar "chorando o leite 
derramado". A ordem de Deus para ele era que olhasse para 
frente! (Filipenses 3.14). E diante de um tão grande desafio 
confiou na Palavra que Deus lhe falou e não temeu.  
 Muitas pessoas sofrem perdas ou tiveram frustrações na 
vida e se recusam a desligar-se do passado. Se algo mudou em 
nossa vida, não adianta ficar lamentando. Temos que crer que o 
Senhor pode nos fazer avançar. Precisamos confiar em sua 
Palavra que diz: Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu 
Deus, estará com você por onde você andar". Deus repetiu três vezes 
a ordem para que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo. Sem 
estas duas virtudes (coragem e ânimo) ninguém conquista 
grandes coisas. O diabo faz de tudo para nos desanimar, usando 
circunstâncias e pessoas. Temos que resisti-lo.  
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 Quando enfrentamos nossos problemas e dificuldades, 
temos a tendência ao lamento, à reclamação, ao descontrole 
emocional e quanto mais reclamamos, menos pensamos na 
solução do problema, aí é que mergulhamos mais e mais nas 
dificuldades. Ninguém vence problemas reclamando dele, mas 
apresentando soluções concretas! A Bíblia nos ensina que quanto 
mais reclamamos, menos forças temos (Provérbios 24.10). 
 Temos que entender uma coisa: Ninguém vence uma batalha 
sozinho. Tenha comunhão com o povo de Deus, Compartilhe seus 
desafios com pessoas de confiança, receber conselhos de crentes mais 
experientes (Pastores, Líderes). Leia Eclesiastes 4.9-12, Provérbios 18.1 e 
João 17.23. Manter bom relacionamento com o povo de Deus ajudará 
nas horas difíceis, pois estaremos orando juntos, chorando juntos e 
vencendo juntos. Uma brasa fora da fogueira se apaga, mas junto do 
fogo ela se mantém viva. Por isso, jamais abandone a sua igreja ou 
deixe de participar de suas atividades. 

 É tempo de levantarmos a cabeça e começarmos a 
confessar a palavra de Deus conforme temos lido, ouvido e crido 
(Hebreus 12.12-13). Deus nos quer mais próximos Dele, a uma 
distância que nos possa alcançar e abençoar. Busquemos todos os 
dias a palavra de Deus e tenhamos prazer em louvá-lo mesmo em 
circunstâncias tão adversas, não saindo da nossa boca palavras 
que desagradem a Deus, porque Ele tem propósitos em todas as 
coisas. 
 Se você não quer perder, não desista! Não pare de lutar! 
Mesmo que pareça demorada, a resposta de Deus virá.  
 Deus não nos permite batalhas maiores do que as que 
podemos suportar. Ele mesmo enviou-nos Jesus e a Palavra nos 
ensina a “lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades porque Ele tem 
cuidado de nós.” I Pedro 5.7 
 

 Reflexão:  
 - Não desista, o Senhor já nos fez mais que vencedores em 

Cristo Jesus.   - A estratégia para se vencer os desafios está na 

Palavra de Deus! 
 Versículo para decorar: “E, assim, com confiança, ousemos dizer: O 
Senhor é o meu ajudador, e não temerei  o que me possa fazer o homem.” Hb 13.6 
 

Autor: Pr. Hélcio Martins 
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Lição 10 A Palavra de Deus é Esperança 
 

 "Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na 

tua palavra." Salmos 119.81 

 

Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 

Já lhe ocorreu que a vida cristã tem muito mais para oferecer 
quando você passa a confiar na Palavra? Ao lermos a Bíblia com Fé, a 
Esperança que vem de Deus certamente encherá nossos corações. 
 Esperança significa 1. Disposição do espírito que induz a esperar 
que uma coisa se há de realizar ou suceder; 2. Expectativa; 3. Coisa que 
se espera; 4. Confiança; (Dicionário Priberam online). 
 Para vivermos uma vida cristã cheia de Esperança, devemos 
colocar nossa esperança nas promessas da palavra de Deus. Ninguém 
que anseia e desfalece pela salvação de Deus ficará sem respostas. Leia 
Salmos 119, versos 74, 81, 114 e  Salmos 130.5. 
 Observe e medite nestes textos acima. Eles nos levam a crer e 
confiar na palavra de Deus; a Bíblia é a boca de Deus falando com 
aqueles que querem recebê-lo. Para isso, devemos praticar a leitura 
bíblica, para aprendermos e crermos nas promessas que Deus tem para 
nós, seus filhos.  
 Observe os personagens bíblicos, e creia, assim como creram os 
nossos irmãos da fé, Abraão, Noé, Noemi, Paulo, João, Tiago e outros... 
Eles receberam a palavra no coração, esperaram e puderam receber as 
suas bênçãos.  
 Só podemos esperar as bênçãos proféticas e prometidas na 
Palavra de Deus. Fora da Bíblia não há Esperança verdadeira para o 
crente, nem para o pré-cristão. Não há salvação fora de Jesus, o Cristo. 
 A nossa salvação – Temos a esperança (a confiança) de que 
somos salvos, se é que já entregamos nossas vidas a Deus e aceitamos o 
sacrifício de Jesus por nossos pecados. A salvação é pela fé, confiança na 
Palavra de Deus.  
 “Porque, em esperança, somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é 
esperança; porque o que alguém vê como o esperará? Mas, se esperamos o que 
não vemos, com paciência o esperamos.” Romanos 8.24 e 25. 
 Esperança é esperar com Fé, crendo que viveremos o 
cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas.  
 Esperar não é algo fácil para nós. Muitas vezes ao esperarmos 
numa fila, principalmente se for de hospital, a nossa tendência à 
impaciência é muito forte. Esperar, neste caso, é por pura falta de opção, 
somos obrigados a esperar, se estamos mesmo doentes. 
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 Mas na vida cristã, o Espírito Santo nos ajuda a esperar com 
paciência, ou seja, com esperança, confiança de que o Senhor nos 
ajudará, nos levantará, nos salvará e nos restaurará. 
 Esperar o cumprimento das promessas de Deus, cheios de 
murmuração e desânimo, certamente não agradará o coração de nosso 
Pai celestial. Observe este texto de Hebreus 10.36: “Porque necessitais de 
paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar 
a promessa.” 
 O cristão que tem Esperança de Deus em sua vida, espera Nele e 
não cai no engano de achar que Deus se atrasa (leia II Pedro 3.9). 
 A Palavra de Deus, seus mandamentos e promessas, merecem 
confiança, amém? Devemos aceitar o que a Palavra diz. Por exemplo: 
em Marcos 4.20 e Atos 2.41, lemos sobre a verdade do crescimento que 
Deus pode realizar no meio do seus povo. 
 Para crescermos como Igreja  (pessoas sendo salvas e batizadas 
nas águas e no Espírito Santo), tenhamos esperança de que receberemos 
estas três mil pessoas, para Honra e glória do Nome de Jesus! 
 Esperança é Fé para recebermos o que realmente necessitamos 
(Hebreus 11.1-3). 
 

 Reflexão:  
 Fé, Esperança e Palavra de Deus são as bases para 
alcançarmos todos os desejos e objetivos que o SENHOR deseja para 
nós, porque o mais importante é receber o melhor de Deus  para 
nossas vidas. 
 a) Você tem confiado na Palavra de Deus como ela merece? 
 b) A sua esperança está em Cristo ou na força do Seu braço?  
Se for em Cristo, Aleluia! 
 c) Eu espero em Deus, e você? 
 

 Texto pra decorar:   
"Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra."  

Salmos 119.81 
 

 Jesus te abençoe infinitamente mais! E fique na paz d'Aquele que 
é a Esperança pra nós!! Pra. Keite Patrícia Santos 
 

 

 

 

Autoras: Pra. Keite Patrícia Santos e Pra. Régina de Oliveira  
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Lição 11 A Palavra de Deus liberta do poder do maligno 
“Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e 

ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os 

doentes.” Mateus 8.16 

 

Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 

Nessa lição veremos a respeito do Poder da Palavra que liberta. 
Desde o início o inimigo tentou impedir a obra do Senhor. Em Gênesis 
cap. 03, está escrito que Adão e Eva desobedeceram a Deus e por isso o 
pecado entrou no mundo e por causa disso a morte foi passada a todos 
os homens (Romanos 5.12 e 6.23). Assim como herdamos características 
físicas de nossos pais, também herdamos a natureza pecaminosa de 
Adão.  
 Mas Graças a Deus que Jesus Cristo é o Salvador. E o nosso pecado Ele 
levou na cruz e Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das 
ofensas, segundo as riquezas da sua graça. (Efésios 1.7). E Deus, em Sua 
Sabedoria infinita, providenciou o pagamento para o pecado que 
herdamos e isso está disponível a todos que crerem (I João 1.9).  
 Mas existem situações que precisamos batalhar para vencer o inimigo. O 
apóstolo Paulo, em algumas de suas cartas, nos dá a entender que 
estamos em um campo de batalha, e nestas batalhas precisamos 
combater o inimigo que tenta aprisionar as vidas mediante vícios, 
enfermidades e outros pecados, e por isso, precisamos lutar contra o 
inimigo e ajudar as pessoas a serem libertas. ( Mt 10.8, Mc 6:7-13, Lc 9:1-
6). 
 Mas só podemos fazer isso através da Palavra de Deus, é através dela 
que sabemos quem somos em Jesus e entendemos contra o que estamos 
lutando! Precisamos conhecer o inimigo e suas estratégias para 
vencermos a guerra. Jesus sabia quem era e Ele conhecia seu inimigo e 
seus opositores, veja Mateus 12.29 “E, se eu expulso demônios por Belzebu, 
por quem expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos 
juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a 
vós o reino de Deus”.  
 Neste versículo Jesus responde uma acusação da parte dos Fariseus a 
respeito das obras que Ele fazia. A mensagem é clara: A batalha havia 
começado e uma vez que o Reino de Deus fosse implantado, Satanás e 
seus demônios começariam a perder e eles já perderam em Nome de 
Jesus. Creia Nisto! 
 Deus está disposto a libertar e há muitas promessas em sua palavra 
confirmando que Jesus curou, libertou, resgatou e reabilitou homens e 
mulheres, perdoando-os e recebendo-os como filhos.  
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 O mesmo JESUS pode dar um novo começo, um novo coração, uma 
nova vida a todos os que precisam ser libertos, mas Ele espera por mim 
e por você para que essa obra se realize.  
 Foi Deus quem decidiu entregar a sua própria vida e com seu Poder 
libertar e curar a todos os oprimidos pelo diabo (Atos 10.38). Esse Poder 
(O Espírito Santo), que atuou através de Jesus, atua hoje através da 
igreja (nós somos a igreja) e todo o que crer em Jesus e tem uma vida 
santa e de intimidade com Ele, pode neutralizar o poder do inimigo em 
o Nome de JESUS.  
 Nós, discípulos do Senhor, temos essa autoridade e devemos fazer isso, 
pois o próprio Senhor nos disse, portanto façamos a vontade do Senhor. 
A vontade de Deus que nenhum dos que se achegam a Jesus, se percam 
(João 6.39). Quem busca conhecer e viver a Verdade da Palavra, será 
livre, liberto do poder do maligno (João 8.31-36 e II Coríntios 3.17-18). A 
Palavra nos salva nossa alma (Tiago 1.21 e Isaías 12.2). Nossa libertação 
não é para voltar às mesmas práticas carnais e demoníacas (Gálatas 5.1 e 
13).   
 

 Reflexão:  
 - Você conhece alguém que necessita ser liberto? Então creia, ore e 
peça ao Senhor por ele para que seja liberto e curado em o Nome de 
Jesus.  
 - Você já pediu ao Espírito Santo para sondar o seu coração e mostrar 
se há necessidades de libertação em sua vida?  
 

 Versículo para decorar:  
 “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” João 8.32 
 

Autora: Pra. Almira Medeiros 

 

IMPORTANTE:  

Cremos que, mesmo no caso de pessoas que possuem fraqueza espiritual ao 

ponto de ficarem possessas, não é necessário que esta possessão seja 

incentivada ou esperada para que um ministrante expulse o demônio; Cremos 

assim que é inteiramente possível que a libertação venha sobre o que precisa de 

libertação, por meio do ouvir e confessar a Palavra de Deus. 

As libertações (de possessos), que se mostram duradouras e firmes são as que a 

pessoa, após ser liberta pelas orações de obreiros ou pastores, continua na 

presença de Deus e mergulha na leitura da Palavra, bem como se submete a 

andar em unidade com o Corpo de Cristo, a Igreja. 

Pra. Régina de Oliveira 

 

 

 



25 

Lição 12 Tomando posse da Palavra por meio da Oração   
 

“Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras 

permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será 

concedido.” João 15.7 

 

Você já 

leu a Bíblia 

hoje? 

Palavras de Jesus! O Mestre nos deu esta orientação 
importante a respeito da oração que funciona. A Palavra de Deus 
é uma ferramenta poderosa que podemos utilizá-la em nosso 
favor, através da oração. 
 Entendemos que todo ensinamento bíblico é a vontade 
perfeita de Deus para nós, pois foram criados para o nosso bem. 
Se os nossos pedidos estiverem alinhados com a Palavra do 
Senhor, teremos a certeza de que oramos segundo a Sua vontade e 
por consequência disso, seremos atendidos.  
 O contrário também acontece. Se pedirmos de forma 
errada, não receberemos! Em Tiago 4.3 diz: “Pedis e não recebeis, 
porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.” Um dos 
problemas que acontece quando não estamos nos alimentando da 
Palavra é que os nossos pedidos podem tornar-se egoístas, 
visando somente o nosso bem estar, as nossas opiniões, etc. 
 Um texto bem conhecido, que podemos incluir em nossas 
orações é sobre a salvação da nossa família “Crê no Senhor Jesus, e 
serás salvo tu e a tua casa.” Atos 16.31 - Dentro de uma família o 
Senhor precisa que apenas um creia, para que todos os familiares 
também venham a crer nEle.  Crer não é apenas saber que Deus 
existe é viver da forma que Ele planejou, obedecendo aos seus 
ensinamentos.  
 Fazer a vontade de Deus nos permite achegarmo-nos a Ele 
com confiança! Quando fazemos as coisas da forma correta, com 
transparência, não temos o que temer. Por exemplo: Quando 
declaramos o imposto de renda, informando todos os dados e 
bens que possuímos, ficamos tranquilos porque estamos 
declarando a verdade; quando guardamos a Palavra do Senhor e a 
obedecemos, podemos ter total confiança diante dEle quando 
oramos, pois seremos atendidos. 
 "Pede-me ,e eu te darei as nações por herança,e os confins da terra 
por sua possessão." (Salmos 2.8). Aqui está um texto em que o 
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Senhor nos incentiva a pedirmos à Ele as nações; é da vontade do 
Pai  que oremos sobre isso; especialmente por aquelas nações 
onde os cristãos não têm liberdade de exercer sua fé 
publicamente. Então, oremos de acordo com essa Palavra! 
 “O pão nosso de cada dia, nos dá hoje”(Mateus 6.11) Jesus 
ensinou seus discípulos a orarem, pedindo a provisão diária de 
alimento. Às vezes pode faltar alguma coisa em nossa casa, até 
mesmo o dinheiro do pão, mas o Senhor nos ensinou a pedirmos a 
Ele. Deus se preocupa com as nossas maiores necessidades e por 
isso Ele tornou disponível pra nós um meio de comunicação que 
nunca falha: a oração.  
 “Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal...” 
Mateus 6.13 - O Senhor também nos livra das tentações que 
passamos diariamente, seja de qual natureza for. Paulo diz em I 
Coríntios 10.13 “Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas 
Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; 
pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de 
sorte que a possais suportar”. Tome posse dessa Palavra, pela oração; 
o Senhor nos dá as condições para resistirmos às tentações. Jesus 
também foi tentado pelo diabo no deserto, mas usou as Escrituras 
para vencê-lo.  
 Poderíamos citar muitos outros versículos, mas cabe a cada 
um de nós descobrirmos dentro da Palavra, aquelas que se 
encaixam às nossas necessidades e às necessidades daqueles pelos 
quais oramos.  
 Reflexão:  
 - Leia a Bíblia! Guarde dentro de si um tesouro, uma fonte 

inesgotável. Peça para o seu pastor ou líder de célula um plano de 
leitura e comece logo a buscar o conhecimento de Deus e usá-lo 
através da oração. 
     - Suas orações são bíblicas? Fuja das orações que expressem 
apenas suas opiniões particulares. 

 

 Versículo para decorar: 
“E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os 
seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista.” I João 3.22 
 

Autora: Dc. Cristina B. Barros 
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Cânticos 

Tua Palavra – Aline Barros 
Tua palavra é Luz para o meu caminho 
Tua palavra lâmpada para os meus pés 

E o Teu amor é como a doce água 
Que vem a mim como em meio à um deserto 

 
Como orvalho que desce em plena terra seca 

E dela faz surgir verdes pastos 
Quero fazer valer Tua palavra em mim 
Pra que o doente tenha onde se curar 

Quero fazer valer Tua palavra em mim 
Pra que o mundo saiba que Tu és Senhor 

Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus 
 

Pois em meio, em meio a Tua palavra / Se fizeram os céus 
E o brilho do sol  / Se fez reinar em meio as trevas. 

 

Lindo JESUS! - Heloísa Rosa 
 

Tua vida me ensinou como deveria ser a minha 
Teus passos pra aquela cruz / Revelaram 

o caminho para os meus pés 
Antes eu te conhecia só de ouvir falar 

Mas agora os meus olhos podem te ver 
Lindo Jesus, Lindo Jesus, Lindo Jesus! Pertenço só a Ti 

 

Te Louvarei 
 

Perto quero estar / Junto aos teus pés 
Pois prazer maior não há / que me render e te adorar 

Tudo que há em mim / Quero te ofertar 
Mas ainda é pouco, eu sei / Se comparado ao que ganhei 

Não sou apenas servo / Teu amigo me tornei 
 

Te louvarei / Não importa as circunstâncias 
Te adorarei / Somente a Ti Jesus! 
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Quando o mundo cai ao meu redor  - Livres 

 

Disseste que nunca me deixaria/ Disseste que a vida me abalaria 
Disseste que no mundo eu teria aflições / Mas eu sei... 

 

Quando o mundo cai ao meu redor / Teus braços me seguram 
Quando o mundo cai ao meu redor  / És a esperança pra mim 

Quando o mundo cai ao meu redor / E as forças se vão 
Encontro abrigo em ti / Segura-me...  / Segura em minhas mãos! 

 

Quando eu vejo a escuridão da noite 
Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim 

Mesmo assim eu descanso em teus braços de amor / Pois eu sei... 
 

O choro dura uma noite  /   Mas com o dia vem o sol 
As tempestades virão  / Mas sobre a morte Ele venceu... 

Ele venceu! 
 

Deus cuida de mim – Kleber Lucas 
 

Eu preciso aprender um pouco aqui 
Eu preciso aprender um pouco ali 
Eu preciso aprender mais de Deus 
Porque ele é quem cuida de mim 

 

Se uma porta se fecha aqui / Outras portas se abrem ali 
Eu preciso aprender mais de Deus 

Porque ele é quem cuida de mim / Deus cuida de mim. 
 

Deus cuida de mim na sombra das suas asas, 
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, 
E não ando sozinho, não estou sozinho, 

Pois sei: Deus cuida de mim. 
 

Se na vida não tem direção / É preciso tomar decisão 
Eu sei que existe alguém que me ama /Ele quer me dar a mão. 

 

Se uma porta se fecha aqui  /   Outras portas se abrem ali 
Eu preciso aprender mais de Deus 

Porque ele é quem cuida de mim   / Deus cuida de mim. 



29 

 
 

A Doçura do Teu Falar - Ludmila Ferber 
A doçura do Teu falar  /  A doçura do Teu olhar 

Amoleceu a dureza     / Do meu coração 
Não há nada tão doce assim  / Quando falas e olhas pra mim 

Tanto amor meu Senhor me constrange 
Me derreto por dentro de mim 

Fala comigo    / Eu preciso ouvir Tua voz 
Olha pra mim  / Eu preciso esse olhar sobre mim 

Pra mudar o meu modo de ser  / Pra mudar meu olhar, meu viver 
Para ser como és meu Senhor / Preciso de Ti 

 
O coração de um adorador – Ouvir e Crer 

 

O coração de um adorador / é aquele que se rende 
que se entrega e se prostra  / Diante dAquele que é Senhor 

Para Ele não existe outro lugar (3x) 
Nenhuma outra fonte pra se saciar 

Nenhum outro abrigo pra se derramar 
Seus olhos estão voltados pra o Trono 

Pra  Aquele que Reina / Pra sempre e sempre! 

 

Ressuscita-me – Aline Barros 
Mestre, eu preciso de um milagre 

Transforma minha vida,  meu estado 
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia 
Estão tentando sepultar minha alegria 
Tentando ver meus sonhos cancelados 

Lázaro ouviu a Sua voz  / Quando aquela pedra removeu 
Depois de quatro dias ele reviveu 

Mestre, não há outro que possa fazer 
Aquilo que só o Teu nome tem todo poder 

Eu preciso tanto de um milagre 
 

Remove a minha pedra  / Me chama pelo nome 
Muda a minha história   /  Ressuscita os meus sonhos 

Transforma a minha vida  / Me faz um milagre 
Me toca nessa hora  / Me chama para fora  /Ressuscita-me 

 

Tu És a própria vida   / A força que há em mim 
Tu És o filho de Deus  /  Que me ergue pra vencer 

Senhor de tudo em mim  /  Já ouço a Tua voz 
Me chamando pra viver  /  Uma história de poder 
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