
A Palavra de Deus—
Um Grande Tesouro

A Bíblia contém a mensagem de 
Deus para os Seus filhos. Através 
da Bíblia nós entendemos quem 
Deus é, o Seu amor por nós, a 
Sua vontade para nós, e o que Ele 
pensa. 

As histórias da Bíblia mostram 
como Deus nos vê, que quer 
fazer parte da nossa vida, e o que 
podemos fazer para viver do jeito 
que Ele quer. Podemos aprender 
a cuidar dos outros, a estarmos 
felizes em qualquer situação, a 
sermos diligentes nas nossas 
tarefas, a respeitarmos os 
outros, e a confiarmos que Ele vai 
cuidar de nós e nos proteger.

“A explicação da Tua palavra 
traz luz e dá sabedoria às 

pessoas simples”  
(Salmo 119:130 NTLH).

Uma forma de nos aproximarmos 
mais de Deus é reservando um 
tempinho todos os dias para ler 
a Bíblia e refletir sobre o que 
está escrito. Deus quer que o 
compreendamos melhor, e ler a 
Bíblia nos ajuda a conhecê-lO 
melhor. 



O rei Davi escreveu um Salmo falando 
das maravilhas que ele descobriu na 
Palavra de Deus. Nesta oração ele 
disse a Deus: “A tua palavra é lâmpada 
para guiar os meus passos, é luz que 
ilumina o meu caminho. Eu ponho a minha 
esperança na tua promessa.”1 A Palavra 
de Deus deu esperança e orientação a 
Davi, e nós podemos encontrar a mesma 
coisa se lermos a Palavra de Deus, para 
que os nossos passos sejam guiados 
por Ele.2

“Como sou feliz por causa das tuas 
promessas, tão feliz como alguém 
que encontra um grande tesouro” 

(Salmo 119:162 NTLH).

Nós também podemos beneficiar de 
guardar a Palavra de Deus no nosso 
coração se memorizarmos versículos 
da Bíblia. Assim, nos momentos de ne-
cessidade, vamos lembrar das promes-
sas de Deus e sermos consolados. As 
palavras de Deus nos dão coragem, fé 
e alegria, e nos lembram de fazer o que 
é certo.  

1 Salmo 119:105, 114 NTLH

2 Salmo 119:133 NTLH
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