
Quando você lê as histórias e os 
ensinamentos da Bíblia, adquire paz, fé 
e confiança.

Aprende que Deus criou você e o 
mundo inteiro. E quando faz isso, Ele 
diz que é muito bom.1 Ele ama este 
mundo e a Sua criação muitíssimo, 
inclusive você.

Quando você lê as histórias da Bíblia 
e como Deus cuidou dos outros, se 
sente encorajado de que o que Ele fez 
pelos outros, também pode fazer por 
você. Provavelmente você conhece 
cinco histórias da Bíblia em que Deus 
cuidou do Seu povo quando as coisas 
estavam difíceis. (Dica: Existem 
muitas histórias em Êxodo, Josué, e 
Atos, assim como em outros livros 
da Bíblia.)

Ao lerem a Bíblia, principalmente o 
Novo Testamento, você aprende sobre 
Jesus. Sabia que Jesus é chamado 
de “A Palavra”? O Apóstolo João 
escreveu: “No princípio era aquele 
que é a Palavra. Ele estava com Deus, 
e era Deus. Ele estava com Deus no 
princípio. Todas as coisas foram feitas 
por intermédio dele; sem ele, nada do 
que existe teria sido feito. Nele estava 
a vida, e esta era a luz dos homens.” 
(João 1:1–4 NVI).

A Palavra = Jesus

1 Veja Gênesis 1:31.



Jesus é a Rocha sobre a qual você pode descansar.

“O Senhor é a minha Rocha, a minha Fortaleza, o meu 
lugar seguro” (Salmo 18:2, tradução literal da VFL).

Jesus conhece você bem. Ele é o seu irmão e melhor amigo. 
E como Ele viveu na terra desde bebê até à idade adulta, 
sabe o que é ser humano. Ele está ansioso para ajudar 
você em sua vida. Basta pedir para Ele.

“O nosso Sumo Sacerdote não é alguém que não possa 
se compadecer das nossas fraquezas. Ao contrário, ele foi 
tentado de todas as maneiras, assim como nós também 
somos tentados, mas nunca pecou” (Hebreus 4:15 VFL).

Passe um tempo com Jesus todos os dias; desfrute dos 
Seus ensinamentos e da Sua amizade. Ler a Bíblia é uma 
forma de passar tempo com Jesus, de crescer em fé e 
ter um comportamento amoroso. Tomar tempo para orar, 
falar com Jesus e escutar dEle é uma parte importante de 
passar tempo com Jesus.

Você passou tempo com Jesus hoje?
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