
Memorizar a Palavra         de Deus
“Guardei no coração a tua palavra para 
não pecar contra ti” (Salmo 119:11 NVI).

Memorizar nos ajuda a esconder 
a Palavra de Deus no coração. 
Quando escondemos a Palavra de 
Deus no nosso coração, quer dizer 
que a guardamos em segurança e 
juntinho de nós. Deus pode usar 
essa Palavra que memorizamos 
para nos guiar e ajudar quando 
precisamos da ajuda dEle.

Exemplo: Alexandra quer ir a um 
acampamento de trabalhos manuais 
com sua melhor amiga.

Será que este 
verão eu posso ir com a 

minha amiga Kelly em uma 
atividade de trabalhos 

manuais de três dias? Kelly 
disse que vai ser muito 

divertido!

Gostei da ideia. 
Que tal você manter o seu 
quarto arrumado e tirar a 
poeira da sala de estar, 
e depois conversaremos 

sobre você ir a essa 
atividade?

Acho 
bem!



Nos próximos quatro dias, Alexandra faz a cama 
todas as manhãs e arruma o quarto quando volta 
da aula.

Alexandra 
lembra-se de 
orar e pedir 
para Jesus 
ajudá-la.

1Neemias 8:10

É muito trabalho! 
E provavelmente nem 

vou poder participar do 
acampamento 

de verão.

Por favor, me ajude a 
ficar feliz e arrumar o meu 

quarto. “A alegria do 
Senhor é a vossa força.”1

Resmunga.



O Espírito Santo lembra Alexandra 
de outro versículo da Bíblia que 
ela tinha memorizado: “Busquem em 
primeiro lugar o Reino de Deus e a 
sua justiça, e todas essas coisas 
lhes serão acrescentadas.” 
(Mateus 6:33).

A oração é a sua 
conexão com Jesus. 
Para fazer melhor uso 
do poder da oração, 
é bom esconder as 
promessas de Deus no 
seu coração, para se 
lembrar de invocá-las 
quando está orando.



Uma boa forma de memorizar os 
versículos é frase por frase. Se um 
versículo for comprido, pode ser difícil 
memorizá-lo todo de uma vez. Nesse 
caso, experimente memorizar uma frase 
de cada vez, e em breve terá memorizado 
o versículo todo.
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Uáu, 
memorizei!

Verifique aqui o Cartão Muito 
Maneiro e Maluco de Mateus 6:33.
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