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Neste salmo, vemos que Deus se revela 
ao homem através da perfeição da natu-
reza (precisamos apreciá-la e entendê-la 
como expressão do amor e do poder de 
Deus). Assim como a natureza é perfeita, 
bela e útil, a revelação escrita de Deus 
também é útil para o homem, complemen-
tando o que falta do entendimento sobre 
a natureza de Deus através da revelação 
natural. Ela é bela e perfeita.

Nossa postura deve ser de apreciar essa 
revelação, amá-la e desejá-la acima de tudo 

em nossa vida. Devemos entender que ela 
serve para nos advertir a estar dispostos a 
obedecê-la, a mirar-nos nesse espelho. Não 
devemos esconder ou desconhecer os pró-
prios erros, mas vê-los para fugir deles. O 
salmista está preocupado com os pecados 
com os quais nem sempre nos preocupa-
mos: pecados ocultos, intencionais,  sober-
ba, pecados da língua e do coração. Ele 
sabia que a boca fala do que está cheio o 
coração... (Lucas 6:45).

Oração: para que Deus nos ajude a 
respeitar a natureza, como obra da cria-
ção de Deus e da revelação da Sua na-
tureza e poder. Para que Ele nos ajude 
a apreciar a Palavra e a ter a postura de 
deixar que ela nos mostre nossos erros 
para que possamos corrigi-los.

1ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 19
Tema: PERCEPÇÃO E POSTURA 

ANTE A REVELAÇÃO DE DEUS A NÓS

Cântico: Deus, eu ouço a 
Tua voz chamando o meu 
nome (Te quero, Deus).

Débora Duarte da Silva Bastos

Crianças: Versículo para Memorizar
“Que as palavras da minha boca e a meditação do 
meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha 

Rocha e meu Resgatador!” (Sl 19:1 - NVI)



Oração: para que Deus nos ajude a desenvolver atitudes que venham fortalecer nossa 
vida espiritual e nos firmar como cristãos na terra.

2ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 1º e  

Jeremias 17:5-8
Tema: O CAMINHO DOS JUSTOS 

E O CAMINHO DOS ÍMPIOS

Faça o paralelo entre a vida do justo e a do 
ímpio e peça que cada pessoa da família vá 
marcando, com tinta vermelha, os itens que 
precisam ser melhorados para que eles se 
pareçam mais com o homem justo.

Justo:
É feliz;
Não segue conselho dos ímpios;
Não imita conduta dos ímpios;
Não se assenta com eles;
Tem satisfação na Lei do Senhor;
Cultiva o hábito da hora tranquila;
Abastece suas raízes com os 

nutrientes da Palavra;
Dá fruto no tempo certo;
Não perde o verdor;
Prospera em tudo;
Tem a aprovação de Deus.

Ímpio:
Segue maus conselhos  

(de pessoas não idôneas);
Pauta sua vida em condutas 

pecaminosas;
Fica no meio dos zombadores;
Negligencia a Palavra de Deus e 

sua leitura;
Não tem profundidade espiritual;
Não tem firmeza nem força para 

suportar as dificuldades (ventos);
Não permanecerá no meio dos 

justos;
Seu fim é a destruição.

Cântico: 
Buscai primeiro  

o Reino de Deus
Crianças: Versículo para Memorizar

“Bendito o homem que confia no Senhor e cuja 
esperança é o Senhor.”(Jr 17:7 - ARA)



Deus é o melhor comunicador que exis-
te! Na pessoa de Seu Filho Jesus, se tor-
nou carne para transmitir ao homem o Seu 
grande amor. Através das Escrituras, Ele 
nos revela muitos conceitos na área de co-
municação.

Uma das melhores maneiras de fortalecer 
nossa comunicação é desenvolver a habili-
dade de ouvir nosso cônjuge, nossos filhos, 
nossos irmãos e pais com interesse. Dar a 
eles atenção completa, inclusive, com os 
olhos e as expressões faciais. 

Quando você concentra sua atenção, mos-
tra que está não somente escutando com os 
ouvidos, mas também com o coração.

Você poderá identificar-se com o que a 
outra pessoa está sentindo ou experimen-
tando. Isto demonstra amor e preocupação 
da sua parte. 

3ª Semana
Texto Bíblico: Provérbios 19:20
Tema: OUVIR COM INTERESSE

Quando seu marido (esposa) fala com 
você, que tipo de atenção você dedica a 
ele(a)? Quando seus pais falam, você cos-
tuma aceitar suas instruções com atenção? 
É bíblico aceitar conselhos dos mais expe-
rientes. Lembremos o caso de Roboão, filho 
de Salomão.

Uma das maneiras mais práticas para 
não destruir a ponte da comunicação é não 
culpar ou criticar o outro. A crítica e a culpa 
impedem a cicatrização de feridas doloridas 
e criam mágoas nocivas.

Amor é parar aquilo que você está fazen-
do, olhar para o outro e dar ouvidos e aten-
ção enquanto ele fala.

Ouvir é uma arte a ser aprendida. Infeliz-
mente, a comunicação é prejudicada porque 
não sabemos ouvir.

Oração: Senhor, ajude-nos a ouvir uns 
aos outros, assim como o Senhor mesmo 
nos ouve.

Cântico: 
Se na família está 
Jesus, é feliz o lar

Crianças: Versículo para Memorizar
“Ouve o conselho e recebe a instrução, para sejas 

sábio nos teus dias por vir.” (Pv 19:20 - ARA)



Com esse objetivo é que Deus agiu em 
meu favor: Ele me ouviu, se inclinou, me 
protegeu, salvou, livrou-me da morte, das 
lágrimas e da queda.

Como posso, então, fazer isso (andar 
diante d’Ele na terra dos viventes)?
l Retornando a minha alma ao sosse-

go de quem confia inteiramente no Se-
nhor. Preciso parar de me descabelar, 
chorar e reclamar. Devo acalmar meu 
coração com a certeza de que Deus está 
tomando conta. 
l Recebendo a ajuda de Deus com 

alegria e gratidão. Não como se fosse 
um remédio amargo ou como se fosse a 
obrigação de Deus me ajudar. Ele não tem 
obrigação nenhuma, Ele nos ajuda por 
causa da Sua graça. Precisamos então 
ser gratos. 
l Invocando ao Senhor de forma ativa 

e não passiva.

4ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 116
Tema: “PARA QUE EU PUDESSE 

ANDAR DIANTE DO SENHOR NA 
TERRA DOS VIVENTES...”

l Cumprindo os votos ao Senhor na pre-
sença do Seu povo. É uma forma de tes-
temunho, de expressão da nossa fidelidade 
para com Deus, de dizer a Ele e aos outros 
que o que dissemos a Ele, em tempos de 
dificuldade, ainda vale.
l Oferecendo sacrifícios de gratidão 

(nossa gratidão deve nos inspirar a abdicar-
mos de certas coisas por amor a Deus).

Oração: Senhor, eu quero andar diante 
de Ti na terra dos viventes e, se tiver um 
preço a pagar por isso ( e eu sei que tem o 
preço da santidade, pelo menos), eu quero 
pagar este preço. Ajude-me, ó Pai!

Cântico: 
Buscai primeiro  

o Reino de Deus
Crianças: Versículo para Memorizar
“Andarei na presença do Senhor, na 
terra dos viventes.” (Sl 116;9 - ARA)



1. Posso lembrar que Deus pode estar 
permitindo essa situação para me discipli-
nar ou castigar (1-4).

2. Posso clamar por Sua misericórdia (2).
3. Posso pedir a cura de Deus – Ele tem 

o remédio certo para cada dor (2).
4. Posso declarar para Deus o meu de-

sejo de superar o problema para louvá-lo e 
não me entregar à depressão que me ani-
quilaria e não me permitiria louvá-lo mais.

5. Posso saber que Deus ouve e vê o meu 
choro e a tristeza do meu coração, bem 
como aceita minha oração (6-7).

6. Posso expulsar do centro das minhas 
preocupações todos aqueles que estão me 
maltratando. Preciso deixar Deus no centro 
de meus pensamentos e não os meus pro-
blemas ou inimigos (8).

7. Posso confiar que Ele vai colocar as 
coisas em seus devidos lugares quando as 
pessoas menos esperarem (9-10).

Oração: para que Deus prepare nossa 
família para enfrentar as provações futu-
ras e nos ajude a aplicar o que aprende-
mos neste salmo em nossa vida cristã.

5ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 6
Tema: O QUE POSSO FAZER 

QUANDO ESTIVER SENDO PROVADO 
ATÉ O LIMITE DAS MINHAS FORÇAS?

Cântico: 
Deus de Aliança, 

Deus de Promessas (Sei 
que os seus olhos)

Crianças: Versículo para Memorizar
“O Senhor ouviu a minha súplica; o Senhor 

acolhe a minha oração.”(Sl 6:9 - ARA)



- O nosso Deus é Senhor de tudo 
e de todos (1-2). Temos admitido o 
senhorio d´Ele em nossas vidas, em 
nossa família?!

- O nosso Deus exige santidade ver-
dadeira, não uma capa de santidade 
(3-4). Lembrar de Moisés ao ver a sarça 
ardente e da pureza do Sumo-sacerdote 
para entrar no Santo dos Santos. Como 
está o processo de santificação na vida 
de cada membro da família, estagnado 
ou em desenvolvimento?!

- O nosso Deus tem bênçãos e justiça 

para nos oferecer. A condição para rece-
bê-las é sermos santos e buscarmos a 
Sua face. Estamos buscando a Deus mes-
mo ou apenas as bênçãos que Ele pode 
nos dar?!

- O nosso Deus merece glória e honra 
eternamente. Ele é quem merece e não eu. 
E Ele merece isso sempre, não só quan-
do eu acho que merece (quando faz ponto 
positivo comigo...), mas sempre. Temos 
louvado ao Senhor sempre ou só quando 
recebemos uma bênção especial?!

Oração: para que o nosso Deus nos aju-
de a entender, na prática, como ser sub-
missos ao Seu senhorio em nossa vida e 
como desenvolver uma vida de santidade 
na Sua presença, buscando e adorando o 
Deus das bênçãos e não somente as bên-
çãos de Deus.

6ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 24
Tema: O NOSSO DEUS

Cântico: 
Nosso Deus é soberano

Crianças: Versículo para Memorizar
“Ao Senhor pertence a terra e tudo o que 

nela se contém, o mundo e os que 
nele habitam.” (Sl 24:1 - ARA)



1. É aquele que coloca a pessoa adorada acima de todas as outras pessoas e coisas em 
sua vida. (v. 3)

2. É aquele que faz tudo pela pessoa adorada. Sua adoração não é estática e passiva, mas 
dinâmica e ativa – ele conclama outros a louvarem, ele vai, ele canta, ele se ajoelha. (v. 1-2) 

3. É aquele que sabe o que a pessoa adorada fez por ele e é grato por isso. (v. 6-7)
4. É aquele que reconhece que a pessoa adorada é muito maior que o conhecimento que 

ele tem a respeito dela. (v.4-5)
5. É aquele que, ouvindo a voz da pessoa adorada, não endurece seu coração, mas reco-

nhece o Seu caminho e se deixa guiar pelo seu Pastor, mantendo um coração grato. (v.8-11)
6. Temos sido verdadeiros adoradores?
7. O que preciso melhorar?
Oração: Pedindo a Deus que nos ajude a ser melhores adoradores para que possa-

mos agradá-lo mais.

7ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 95 
Tema: O QUE É UM ADORADOR?

Cântico: 
Dá-me um coração  

   igual ao Teu

Crianças: Versículo para Memorizar
“Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos 

diante do Senhor, o nosso Criador.” (Sl 95:6 - NVI)



Davi foi traído pelos que o hospeda-
vam. Esses homens se aliaram a Saul 
e encurralaram Davi num monte, não 
deixando escapatória para ele, humana-
mente falando.

Porém, Davi já conhecia o Senhor sufi-
cientemente para saber que Deus é mais 
poderoso e forte do que os nossos olhos 
humanos podem ver, como foi no caso 
de Eliseu (II Reis 8:7-15). Davi precisa-
va ver com os olhos da fé e buscar em 
Deus  o escape para aquela situação. 
Ele então clama a Deus, que o ouve, 
que defende a sua causa, que se impor-
ta com ele e providencia um motivo para 
que os inimigos se retirassem (já que 
não tinha como Davi furar o bloqueio do 
cerco, Deus desfaz o cerco). Logo veio 

8ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 54 
(I Samuel 23: 19-29)
Tema: NOSSA VIDA ESTÁ À MERCÊ 

DE DEUS, E NÃO DOS HOMENS

Cântico: 
Que segurança, sou 
de Jesus – SH 409

Crianças: Versículo para Memorizar
“Certamente Deus é o meu auxílio; é o 
Senhor que me sustém.” (Sl 54:4 - NVI)

a notícia de que os filisteus haviam inva-
dido Israel e Saul teve que voltar para lá. 

Quando não vemos Deus agindo 
aqui em nosso favor, talvez seja por-
que Ele está agindo longe, também 
em nosso favor.

Davi não queria estar à mercê de ho-
mens cruéis que não criam em Deus. 
Isso seria triste! Mais triste ainda é estar 
nas mãos de homens cruéis que dizem 
crer em Deus. Mas a nossa vida não per-
tence a eles. Jesus disse que o Pai nos 
deu a Ele e que das Suas mãos ninguém 
poderá tirar-nos. Amém por isso! É Ele 
quem guia a nossa vida, não os nossos 
inimigos. Podemos clamar e confiar que 
Ele está agindo sempre em nosso favor.

Oração: Ó Deus, ajuda-nos a confiar 
sempre no teu cuidado e não voltar nos-
sos olhos apenas para o que é visível.



1. Que o Senhor é tudo o que eu pre-
ciso: luz, salvação, forte refúgio, etc. 
(v.1) - O que nossa família tem preci-
sado ultimamente? Direção, sustento, 
livramento? (discutir isso e o fato de 
que Deus pode nos ajudar nisso).

2. Que o Senhor estará comigo e me 
protegerá quando um inimigo ou até um 
exército inteiro me atacar (vs.2 e 3). O 
tamanho e a quantidade dos problemas 
não são agravantes para o Seu poder. 
Listar os problemas que a família enfren-
ta e escrever o nome DEUS com letras 
bem maiores que as usadas nos proble-

9ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 27
Tema: AS CERTEZAS QUE EU 

POSSO TER

Cântico: 
Luz do mundo, vieste à 

Terra (Vim para adorar-te).
Crianças: Versículo para Memorizar

“Eu creio que verei a bondade do Senhor 
na terra dos viventes.” (Sl 27:13 - NVI)

mas. Colar isso na parede da cozinha 
para se lembrarem disso.

3. Que o meu papel é buscar a Deus, 
viver na casa de Deus (estar sempre 
em sua presença e na dos irmãos) 
para ver sua bondade e buscar sua 
orientação, confiando que o resto é 
função d´Ele (v.4-8).Temos buscado 
estar na presença de Deus e em Sua 
casa sempre? Este é o nosso papel...

4. Que o Senhor não me desampa-
ra nunca nem me entrega nas mãos 
dos inimigos. Ele tem a minha vida em 
suas mãos (v.9-14). Podemos confiar 
que Ele nunca nos faltará. 

Oração: agradecendo pelo que 
Deus é e faz por nós e pedindo para 
que Ele nos ajude a confiar e a bus-
car sua presença todos os dias.



Vemos, neste salmo, onde nos leva nossa 
arrogância espiritual, nosso endurecido co-
ração que não admite o pecado... (quando 
não o confessamos):

• O corpo sofre fisicamente (v.3);
• A mão de Deus pesa constantemente 

sobre nossa cabeça (v.4);
• Nossa força se esvai (v. 4);
• Chega o dia em que não podemos mais 

encontrar Deus em nossas orações (v.6);
• Muitas águas (problemas e situações 

difíceis) virão e nos derrubarão (v.6);
• Seremos tratados por Deus com dureza 

(como os cavalos e as mulas – com freios e 
rédeas) (v.9);

• Sofreremos muitas dores (v.10).
Mas o plano de Deus para nós é que 

confiemos n´Ele. Quando isso acontece, 
não nos importamos de nos humilhar em 
sua presença. Então, o que nos acontece:

10ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 32
Tema: ARROGÂNCIA ESPIRITUAL 
                X    VONTADE DE DEUS

• Reconhecemos diante d´Ele o nosso 
pecado e o confessamos (v.5);

• Experimentamos o livramento da culpa e 
do peso da Sua mão (v.1-4);

• Oramos a Deus e podemos encontrá-lo 
(v.6);

• Temos abrigo e forças em Deus – 
quando vierem as tumultuosas águas, não 
nos atingirão (v.6-7)

• Somos ensináveis (v.9) – demonstramos 
boa vontade para aprender e usamos nossa 
inteligência, nosso entendimento para isso;

• Somos protegidos pela bondade do 
Senhor (v.10);

• Alegramo-nos e cantamos sempre a 
Deus (v.11).

Oração: para que Deus nos ajude a con-
fessar nossos pecados humildemente a Ele 
e a quem mais for necessário, a fim de que 
estejamos sob a Sua mão abençoadora. Para 
não sermos arrogantes, mas humildes e que 
assim  busquemos fazer a vontade de Deus.

Cântico: 
Se confessarmos 

os nossos pecados

Crianças: Versículo para Memorizar
“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho 
que você deve seguir; eu o aconselharei 

e cuidarei de você.” (Sl 32:8 - NVI)



Essa é também a descrição do salmista. 
O mundo está cheio de gente tola, de gen-
te indiferente e resistente a Deus. Cheio 
de pessoas que cometem injustiças detes-
táveis, de pessoas que fazem o mal, sem 
entendimento, e que não buscam o Senhor, 
gente desviada e corrompida pelos padrões 
do mundo. Essas pessoas (que vivem guia-
das por seus próprios narizes), no final das 
contas, quando põem a cabeça no traves-
seiro, são tomadas pelo medo, pela inse-
gurança e são destruídas por aquilo e por 
aqueles que são aparentemente fracos e 
incapazes, mas que, por causa de Deus, se 
tornaram capazes de atemorizá-las.

Quando Deus olha hoje para a terra, será 
que Ele vê alguém que busque verdadeira-
mente a Ele? Eu sou essa pessoa?

11ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 53
Tema: O MUNDO JAZ NO 
MALIGNO...

Apesar de o mundo estar no maligno, ain-
da há solução porque Deus quer salvar e 
restaurar o seu povo através dos justos que 
se entregam a Ele e que abrem suas vidas 
para serem canais da Sua atuação na Terra.

Oração: Senhor, eu quero ser uma 
bênção (como Abraão), onde quer que eu 
ande e com quem eu fale. Faça da minha 
vida um milagre para outros. Atue neste 
mundo tenebroso através de mim e não 
me deixe moldar-me segundo os padrões 
aqui da Terra, mas segundo os Seus pa-
drões. Amém!

Cântico: 
Quem é Deus acima 

do Senhor?

Crianças: Versículo para Memorizar
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente, 

para que sejam capazes de experimentar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus.” (Rm 12:2)



A natureza de Deus, Sua grandeza, 
Seu louvor, Sua justiça, que é expressa 
e preservada na cidade de Jerusalém - 
o lugar da Sua morada - pois Ele move 
terra e céus para preservá-la, devem 
ser observados por nós para que conte-
mos às próximas gerações sobre eles. 
O objetivo de contarmos é para que os 
nossos filhos saibam que este Deus, 
que agiu sem medir esforços para sal-
var o seu povo, é o nosso Deus para 
todo o sempre; Ele nos guiará até o fim 
(será o nosso guia).

Deus sempre agiu em favor do ho-
mem. Se hoje estamos aqui, é porque 
Ele agiu na história de vida dos nos-
sos antepassados, e em nossa própria 

12ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 48
Tema: OBSERVANDO E FALANDO 

O QUE DEUS É história. Mas isso não basta! Ele quer 
agir hoje para que nós não apenas ve-
nhamos a ouvir, mas possamos ver o 
seu agir e assim contemos aos nossos 
filhos.

Conversar sobre como Deus tem agi-
do ao longo da história da nossa família 
(nossos antepassados, inclusive) ajuda 
a firmar a base de vida dos mais no-
vos em Deus. Vamos aproveitar o culto 
doméstico para fazer isso (quem sabe 
com a ajuda de fotos e filmes)!

Oração: agradecendo por ter nos al-
cançado, através de tudo o que acon-
teceu na história de nossa família e por 
Ele ser o que é para nós.

Cântico: 
Por tudo que tens feito

Crianças: Versículo para Memorizar
“O que ouvimos e aprendemos, o que nos 

contaram nossos pais, não o encobriremos a 
nossos filhos; contaremos à vindoura geração 

os louvores do Senhor, e o seu poder, e as 
maravilhas que fez.! (Sl 78:3,4 - ARA)



Percebemos nesse salmo que, em rela-
ção ao ímpio, são usadas expressões que 
mostram limitação temporal: logo (v.2), o 
dia deles está chegando (v.13), um pou-
co de tempo (v.10). Quanto ao justo, são 
usadas expressões que indicam uma du-
ração bem maior de tempo: para sempre 
(v.18, 28, 29); sempre (v.26,27); herança 
(v.18,22).

Mas, apesar do sucesso do ímpio ser 
apenas por um pequeno espaço de tem-
po, isso incomoda muito e intensamente o 
justo. Por isso, Davi nos orienta a:

• Não ficar comparando nossa vida 
com as deles;

• Não nos aborrecer nem nutrir 
inveja deles;

• Confiar no Senhor;
• Fazer o bem (assim desfrutaremos 

13ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 37
Tema: A TRANSITORIEDADE DO  
    SUCESSO DO ÍMPIO 
        X     A ETERNIDADE DAS       
                     BÊNÇÃOS DO JUSTO

a segurança (estabilidade) que só Deus 
pode dar);

• Deleitarmo-nos no Senhor (assim 
ele atenderá aos desejos do nosso 
coração);

• Entregar nosso caminho ao Senhor, 
confiando que Ele agirá (porá às claras 
nossa justiça);

• Descansar no Senhor;
• Esperar com paciência no Senhor.
• Evitar a ira, a fúria e a irritação 

(isso só demonstra que não estamos 
esperando com paciência no Senhor, o 
que acaba piorando tudo).

Aproveitar esse estudo para conversar 
sobre as comparações com outras famílias 
e nossa postura como família cristã de de-
pendência de Deus.

Oração: pedindo a Deus que nos ajude 
a ver a superioridade das bênçãos dos que 
escolhem servir ao Senhor e, confiando nis-
so, pautar nossas atitudes nas orientações 
da Sua Palavra.

Cântico: 
Os que confiam no 
Senhor são como 

os montes de Sião.

Crianças: Versículo para Memorizar
“Confia no Senhor e faze o bem; habita na terra 

e alimenta-te da verdade.” (Sl 37:3 - ARA)



Vários textos nas Escrituras mostram 
o valor que Deus dá à prática da gene-
rosidade. O próprio Jesus deu exemplo 
disso quando curou o filho da viúva da 
cidade de Naim, quando ajudou crian-
ças, mulheres, doentes e pobres (a es-
cória da sociedade da época). Ele deu 
valor a essas pessoas e se envolveu 
em ajudá-las. Vemos nesse Salmo a 
recompensa de ser generoso e íntegro 
diante de Deus. 

14ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 41
Tema: O QUE DEUS FAZ AO 

HOMEM GENEROSO E ÍNTEGRO

1. Ele o livra em tempos de 
adversidade; 

2. Ele o protege e preserva a 
sua vida;

3. Ele o fará feliz na terra;
4. Ele não o entregará para 

ser despojo dos seus inimigos;      
5. Ele o sustentará em seu 

leito de enfermidade;
6. Ele o restaurará da doença;
7. Ele o porá em sua presença 

para sempre.  

Temos vivido, na prática, uma vida 
que expressa generosidade? Temos 
estendido a mão ao aflito?! Como está 
nosso lar em relação a isso? 

Oração: agradecer a Deus pelo que temos e pedir que nos ajude a repartir 
com os que têm menos.

Cântico: 
Pelo sol da manhã, 

obrigado, Jesus!
Crianças: Versículo para Memorizar

“Bem-aventurado o que acode ao necessitado; o 
Senhor o livra no dia do mal.” (Sl 41:1 - ARA)



Eli era pai de Hofni e Finéias. Esses 
dois rapazes, aparentemente, cresceram 
no ambiente da casa de Deus, também se 
tornaram sacerdotes e trabalhavam ombro 
a ombro com seu pai. 

Eli era um homem de Deus, uma pessoa 
sensível espiritualmente, compromissada, 
fiel, produtiva e séria no desempenho de 
seu trabalho de juiz. Já os filhos não eram 
como o pai. O verso 12 afirma que eles 
eram filhos do diabo e não se importavam 
com Deus; eram totalmente profanos, in-
crédulos e rebeldes. Seus corações esta-
vam distantes do Senhor.

É uma lástima! É incompreensível como 
um homem que dedicou sua vida para ser-
vir a Deus tenha criado dois filhos cínicos, 
desobedientes e imorais. Imagino que isso 
foi uma grande tristeza, vergonha, um em-
baraço para o idoso Eli.

15ª Semana
Texto Bíblico: I Samuel 2:17
Tema: NEM SEMPRE FILHO DE 

PEIXE É PEIXINHO!

Cântico: 
Eu e minha casa 

serviremos a Deus
Crianças: Versículo para Memorizar

“Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e 
serás salvo, tu e tua casa.” (At 16:31)

Quantas vezes essa história tem se repe-
tido na igreja durante séculos! Não é fácil 
ser filho ou filha de pastor, pois são muito 
criticados, mas ser filho de um líder da igre-
ja ou de crentes comprometidos também 
não vai muito longe. Durante toda a infân-
cia, adolescência, juventude, eles ouvem a 
Palavra, participam das reuniões da igreja, 
acompanham as orações, integram o lou-
vor e relacionam-se com pessoas crentes. 
O perigo reside no fato de, na realidade, 
nunca terem entregado suas vidas a Cristo 
verdadeiramente. São incrédulos vivendo 
em lares evangélicos. 

Temos tido a preocupação de levar todos 
de nossa família à verdadeira conversão 
e vida íntima com Deus ou o “eu e a mi-
nha casa serviremos ao Senhor” se limita 
apenas a estar toda a família presente nos 
cultos de domingo? Como está a nossa vi-
vência? Ela condiz com o que pregamos?

Oração: pedindo a Deus que ajude para 
que todos em nossa família sejam verda-
deiramente convertidos e que Ele nos use 
para que isso aconteça.



Ele nos atende...
Ele ouve e acolhe;
Ele nos livra dos temores, das 

tribulações e da decepção;
Ele coloca o Seu anjo ao nosso 

redor para nos livrar;
Ele promove a felicidade dos que 

n´Ele se refugiam;
Ele supre as necessidades dos que 

o buscam.
Ele quer ser atendido... (Em quê?)
Quer que o escutemos para 

aprender sobre o temor do Senhor;
Quer que entendamos que o temor 

16ª Semana
Texto Bíblico: Salmo 34
Tema: UM DEUS QUE QUER 

ATENDER, MAS QUE TAMBÉM 
QUER SER ATENDIDO

Cântico: 
Quem pode livrar 
como o Senhor?

Crianças: Versículo para Memorizar
“Perto está o Senhor dos que têm o 
coração quebrantado e salva os de 

espírito oprimido.” (Sl 34:18)

do Senhor tem a ver com nossa vida 
diária, com nossos sonhos, nosso 
desejo de viver muito;

Quer que vigiemos nossos lábios 
(do mal e da falsidade);

Quer que escolhamos e que 
façamos o bem e não o mal;

Quer que procuremos, com 
perseverança, a paz.

Em nossa família temos procurado a 
paz com perseverança? Temos refrea-
do nossa língua do mal e da falsidade? 
Listar o que precisa ser melhorado e 
com humildade confessar isso diante 
de Deus e tomar a decisão de mudar 
(Filipenses 2:13).

Oração: agradecer a Deus por 
sempre nos atender e se dispor para 
atender ao que Ele espera de nós.


