Passagens bíblicas sobre a Palavra de Deus para crianças

Feliz é aquele que não
segue o conselho dos
perversos,... Pelo
contrário, tem prazer na
lei do Senhor e nela
medita dia e noite. Ele é
como a árvore plantada
à margem do rio, que dá
seu fruto no tempo
certo. Suas folhas nunca
murcham, e ele prospera
em tudo que faz.
Mostra-me o caminho
certo, Senhor, ensina-me
por onde devo andar.
Guia-me pela tua
verdade e ensina-me,
pois és o Deus que me
salva; em ti ponho minha
esperança todo o dia.
(Salmos 1:1-3, Salmos
25:4-5)

No princípio, aquele
que é a Palavra já
existia. A Palavra
estava com Deus, e a
Palavra era Deus.
Aquele que é a
Palavra possuía a
vida, e sua vida
trouxe luz a todos. A
luz brilha na
escuridão, e a
escuridão nunca
conseguiu apagá-la.
Assim, a Palavra se
tornou ser humano,
carne e osso, e
habitou entre nós. Ele
era cheio de graça e
verdade. E vimos sua
glória, a glória do
Filho único do Pai.
(João 1:1,4-5,14)

Tua palavra é lâmpada
para meus pés e luz
para meu caminho. O
ensinamento de tua
palavra esclarece, e
até os ingênuos
entendem.
Abre meus olhos, para
que eu veja as
maravilhas de tua lei.
Tua lei é mais valiosa
para mim que
milhares de peças de
ouro e de prata.
(Salmos 119:105,
130,18, 72)

Se alguém me ama,
obedecerá à minha
palavra. Meu Pai o
amará, nós viremos a ele
e faremos morada nele.

Se vocês obedecerem
aos meus mandamentos,
permanecerão no meu
amor, assim como tenho
obedecido aos
mandamentos de meu
Pai e em seu amor
permaneço. Vocês são
meus amigos se fazem o
que eu mando. - Jesus
(João 14:23, João
15:10,14)

Não se limitem,
porém, a ouvir a
palavra; ponham-na
em prática. Do
contrário, só
enganarão a si
mesmos. Pois, se
ouvirem a palavra e
não a praticarem,
serão como alguém
que olha no espelho,
vê a si mesmo, mas,
assim que se afasta,
esquece como era sua
aparência. Se,
contudo, observarem
atentamente a lei
perfeita que os liberta,
perseverarem nela e a
puserem em prática
sem esquecer o que
ouviram, serão felizes
no que fizerem. (Tiago
1:22-25)
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