
Estudo 96 - A Palavra de Deus 

 

 Resumo: No estudo de hoje aprenderemos como a Palavra de Deus é importante e 

como ela deve influenciar a nossa vida.  

 

Textos: Salmos 119.1-8  

 

Introdução: Você já deve ter ouvido a expressão que fulano é um “homem (ou mulher) de 

palavra”, não é mesmo? Esta expressão é utilizada para pessoas que realmente cumprem com 

aquilo que falam, para homens e mulheres firmes e fiéis, dignos de confiança. 

Costumeiramente ouvimos dizer também que, nos dias de hoje, a palavra das pessoas não 

tem mais valor. Na maioria das vezes isto é verdade. A infidelidade e o não cumprimento de 

promessas é tão grande que as pessoas vivem desconfiadas e descrentes. Apesar desta 

realidade, a Bíblia nos mostra o quanto Deus é um Deus de palavra e o quanto a Sua Palavra 

deve fazer parte da nossa vida. 

 

1. Você conhece a Palavra de Deus? Você faz dela o seu alimento diário? 

Davi, um homem segundo o coração de Deus, possuía muitas qualidades, e uma delas era o 

cuidado que tinha com a Palavra de Deus e seus ensinamentos. Ele disse: “Como são felizes 

os íntegros, os que seguem a lei do Senhor! ” (Sl 119.1). Ele disse ainda que felizes são os 

que obedecem aos preceitos do Senhor (v. 2). Davi sabia que a obediência à Palavra de Deus 

lhe traria grandes benefícios, por isso se dedicava muito à conhece-la. 

Davi também fazia da Palavra de Deus o seu alimento diário. Ele declarou que o seu grande 

desejo era que as suas ações refletissem os decretos do Senhor. Este também deve ser o 

nosso desejo: sermos praticante da Palavra de Deus ao ponto de nossas atitudes 

refletirem o que a Bíblia diz.  

Se desejamos o mesmo que Davi, então devemos amar a Palavra de Deus, lendo, meditando 

e praticando ela todos os dias e em todos os momentos. 

 

2.  Você sabe o que fazer para valorizar a Palavra de Deus? 

A Palavra de Deus, ou seja, o que Deus deixou registrado na Bíblia, deve ser vista por nós 

como um grande tesouro, mas não um tesouro que devemos guardar em um baú, mas como 



algo que deve se tornar vivo e fazer parte do nosso dia a dia. Valorizar a Palavra de Deus 

também não é deixar uma Bíblia aberta dentro de casa, pois não é neste lugar que ela se 

tornará poderosa em nossas vidas. 

 

I – Mate sua fome com a Palavra de Deus. Esta é uma forma de valorizarmos a Palavra de 

Deus: entender que ela, e somente ela, pode matar a fome e a sede do nosso coração. Jesus 

mesmo disse que a sua comida (o que realmente o saciava) era fazer a vontade de Deus e 

realizar a Sua obra (Jo 4.34). Nós podemos até nos alimentar das melhores comidas e tomar 

as melhores bebidas, mas o que realmente irá nos saciar por completo é a Palavra de Deus. 

II – Aja segundo a Palavra de Deus. Isto nada mais é do que praticar o que lemos e 

aprendemos. A própria Bíblia nos diz que devemos ser praticantes e não apenas ouvintes, 

caso contrário, enganamos a nós mesmos (Tg 1.22). Davi disse que seu grande desejo era que 

suas ações refletissem a Palavra de Deus, para isso, ele deveria pratica-la em todo o tempo. 

Existe uma pergunta que deve estar sempre em nossas mentes: o que a Palavra de Deus fala a 

respeito deste assunto? Se pensarmos assim, agiremos conforme o que a Bíblia diz e seremos 

vitoriosos.  

III – Tenha prazer na Palavra de Deus. A Bíblia nos conta sobre um homem chamado 

Jeremias, que tinha prazer na Palavra de Deus. Ele disse que quando encontrou a Palavra de 

Deus, logo a comeu e que ela lhe trouxe gozo e alegria! (Jr 15.16). Davi também declarou 

que as palavras que saiam da boca de Deus eram doces como o mel ao seu paladar (Sl 

119.103). Não basta apenas lermos a Bíblia por obrigação, é necessário encontrarmos prazer 

na Palavra de Deus, e este prazer nos levará a buscar sempre mais ao Senhor.  

 

Conclusão: Apesar de a palavra das pessoas, nos dias de hoje, ser algo tão banal, a Palavra 

de Deus é, pelo contrário, firme como uma rocha. O nosso Deus não muda, por isso, tudo o 

que escreveu em Sua Palavra é válido até os dias de hoje e para sempre. Devemos, portanto, 

encontrar prazer na leitura e estudo da Bíblia, entender que somente o que está escrito nela 

pode saciar nossa fome e sede e, obedientes, devemos nos esforçar para que nossas atitudes 

reflitam tudo o que a Bíblia diz, assim, também abençoaremos as pessoas ao nosso redor. 

 

Desafio: Inicie a leitura anual de algum plano da Bíblia (Em nossa igreja, temos um que está 

disponível a todos. Fale com seu líder de célula). Encontre prazer na leitura da Bíblia. 

Escreva, se desejar, o versículo de Jeremias 15.16 em algum papel e cole-o num lugar de alta 

visibilidade. Lembre-se sempre da Palavra de Deus! 


