
CULTO 7 – SALMOS QUE TRATAM DA BÍBLIA
16 fevereiro de 2019

OBJETIVO
A criança compreenderá que a palavra de Deus lhe dá direção para o caminho certo e
seguro.

BASE BÍBLICA
Salmos 19.7-11; 119.1-16, 97-112

VERSÍCULO 
“Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras” (Salmo 96.1)

CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO
O autor do Salmo 119 nos mostra de que forma devemos considerar todos os

ensinamentos de Deus para nós. Haja vista sua importância tal que as palavras: lei,
estatuto, preceito, decreto, mandamento, palavra aparecem por volta de 150 vezes
somente no Salmo 119.

Em determinados momentos, o salmista expressa a importância de se observar a
Lei  do  Senhor  (v.9).  Numa visão  ampla,  esse  salmo  é  uma exaltação  da  Lei  do
Senhor, convocando, assim, o povo de Deus a observá-la e vivê-la. 

MENSAGEM (Salmo 119.1-3)
Salmos que tratam da Bíblia
[Com a caixa em mãos, faça suspense em relação àquilo que há dentro.]
Dentro desta caixa, há algo muito especial! Quem gostaria de ver? Pois bem, todas as
crianças formarão uma fila e, uma a uma, verá por esta janelinha o que há dentro da
caixa. [Dirigente, não retire a tampa, mesmo que as crianças se frustrem, reserve a
visão correta para o final.] Alguém conseguiu ver alguma coisa?
Ah… estava tudo escuro. Esta caixa vai nos ajudar a entender algo muito importante
para a nossa vida. 
— A palavra de Deus como lâmpada
Vamos apagar a luz só um pouquinho. [Dirigente, fique só um pouquinho com a luz
apagada.]  Ficou  ruim,  não é  mesmo? Não conseguimos  ver  bem as coisas,  e no
escuro não achamos o caminho nem sabemos o que fazer.
No Salmo 119, o maior salmo que temos na Bíblia, o versículo 105 diz que a Bíblia é
lâmpada que nos ajuda a enxergar o caminho. Isso quer dizer que ela nos ensina o
que é certo e que agrada a Deus. 
Se você vê um brinquedo bonito de um amigo na escola e fica com vontade de levar
aquele  brinquedo  para  casa,  o  que  você  deve  fazer?  Ah!  Lembre-se de  que  não
devemos pegar nada dos outros, então você não deve levar,  mas devolver para o
amigo. 
— A importância de seguir a palavra de Deus
O Salmo 119 tem muitos e muitos versículos, e a maior parte dos versículos mostra
quanto a Bíblia é importante para a nossa vida. A Bíblia nos ensina a fazer o que
agrada a Deus. Ela tem a receita certa para a nossa vida ser feliz. Vou explicar melhor
usando o exemplo do bolo. Quem gosta de comer bolo? Você já viu a mamãe fazer
bolo? Normalmente ela usa um caderno de receitas, não é mesmo? E, para um bolo
sair bem gostoso e fofinho, é necessário que ela siga a receita passo a passo a fim de
que obtenha um bom resultado. Mas se algum dia a mamãe não quiser obedecer à
receita e decidir  trocar alguns ingredientes, por exemplo: no lugar da farinha puser
areia, ou no lugar da manteiga usar graxa de sapatos e por fim, como cobertura usar



barro, o que acontecerá? [Dirigente, ouça as crianças.]  Certamente não sairá bolo.
Ninguém poderá comer isso! Nós não podemos comer barro, graxa ou areia.
Tudo isto faria muito mal à saúde. No entanto, se a mamãe seguir as ordens da receita
direitinho, o que acontecerá? É claro que sairá um bolo delicioso que só nos fará muito
bem! 
A  Bíblia  tem  a  receita  certa  para  uma  vida  feliz,  por  exemplo:  a  Bíblia  diz  para
obedecermos ao papai e à mamãe (Ef 6.1); quando você não obedece, fica de castigo,
e isso é muito triste. Mas quem obedece, se sente feliz, deixa o papai e a mamãe
felizes, e Deus mais feliz ainda. 

CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas)
Vamos formar a fila novamente para olhar dentro da caixa. [Agora entreabra um pouco
a tampa para que entre a luz.]
Viram! Agora ficou fácil  ver,  porque a luz iluminou dentro da caixa,  assim como a
palavra de Deus ilumina nossa vida para que possamos escolher o que é bom e certo.

CÉLULA
Reflexão e aplicação:  Converse com as crianças e enfatize que o salmo 119 nos
ensina  a  importância  da Palavra  de Deus para  a  nossa vida.  No versículo  105 a
Palavra de Deus é comparada a uma lâmpada, que ilumina o nosso caminho e nos
guia por onde andarmos. A BÍBLIA deve ser lida,  apreciada, e também obedecida,
para que sigamos no caminho do Senhor.
Comunhão:  Perguntar para as crianças se elas têm algum pedido de oração  ou de
agradecimento, anotar os pedidos e agradecimentos, e orar por eles.
Encorajar as crianças também, a orarem umas pelas outras.

FAZENDO A ARTE
As crianças vão colorir o desenho.  É importante o líder da sala explicar para as
crianças sobre a atividade que será feita.

CONTANDO A HISTÓRIA
Cada líder vai usar o seu recurso para contar a história.



VIVENDO O DESAFIO

A BÍBLIA É COMO:

LEITE: 1Pedro 2:2 – O leite é um alimento básico para criança. Como precisamos do

leite para alimentar, precisamos da Palavra de Deus.

PÃO: João 6:48 6:48 – O pão é um alimento importante na alimentação. Jesus disse:

“Eu sou o Pão da vida.”

MEL: Salmos 19:10 – O mel serve para adoçar. A Palavra de Deus é mais doce que o

mel.

OURO:  Salmos 19:10 – O ouro é um metal precioso, de muito valor. A Palavra de

Deus enriquece a nossa vida.

SEMENTE:  Lucas 8:11 – Devemos semear  a  Palavra  de deus,  como o agricultor

semeia as sementes. O terreno deve estar preparado para semear e obter uma boa

colheita.

LUZ E LÂMPADA: Salmos 119:105 – A luz e a lâmpada serve para iluminar o nosso

andar. Onde a luz chega a escuridão desaparece. A Palavra de Deus ilumina a nossa

mente e nos dá entendimento. Disse Jesus: “Eu sou a Luz do mundo”.

FOGO:  Jeremias  23:29  –  O fogo  queima.  A  Palavra  de  Deus  queima  os  nossos

pecados e purifica a nossa vida.

MARTELO: Jeremias 23:29 – Quebra a pedra. A Palavra de Deus quebra os corações

endurecidos pelo pecado.

ESPADA:  Hebreus  4:12  –  A  espada  é  uma  arma que  foi  usada  nas  guerras  do

passado. A espada simboliza a Palavra. Ela penetra bem no fundo do nosso coração.

ESPELHO:  Tiago 1:23 – O espelho serve para mostrar o que somos. A Palavra de

Deus revela o que somos.

O salmo 119 nos ensina a importância da Palavra de Deus para a nossa vida. No
versículo 105 a Palavra de Deus é comparada a uma lâmpada, que ilumina o nosso
caminho e nos guia por onde andarmos.
É como um sinal de perigo, que nos avisa daquilo que enfrentamos em nosso dia a
dia.



A  BÍBLIA  deve  ser  lida,  apreciada,  e  também  obedecida,  para  que  sigamos  no
caminho do Senhor.

Perceberam o quanto o Palavra de Deus é precisa e importante? Por todos esses

motivos é que nós devemos amá-la, estudá-la e colocar tudo que ela nos ensina em

prática. A palavra de Deus lhe dá direção para o caminho certo e seguro.

Vídeo de auxílio para fazer a dinâmica: https://youtu.be/CfUEEU4hsqw
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