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A Palavra de Deus produz vida

Lição de 6 a 11 de março de 2017

LIÇÃO 4:

A PALAVRA DE DEUS PRODUZ VIDA
INTRODUÇÃO:

Já vimos que Deus criou todas as coisas pela sua Palavra ( Jo 1.1-3), na lição de hoje veremos que essa
mesma Palavra produz vida! Por isso, não podemos ficar distantes da Palavra de Deus. Nenhuma pessoa, por mais importante ou poderosa que seja pode produzir vida por sua palavra. Isso significa que a
Palavra de Deus está acima de tudo e de todos! Vamos pensar juntos:
1. Qual foi a intenção de Deus quando Ele criou a vida através da sua Palavra?
2. Por que a Palavra de Deus produz vida?

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Leitura bíblica:
“Pela Palavra do Senhor foram feitos os céus; e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca... Porque
falou, e tudo se fez; mandou, e logo tudo apareceu.” (Sl 33:6,9 – veja também Hebreus 11:3).
A Palavra de Deus, que produz vida, não é uma palavra comum, mas é uma palavra “ativa” e pronta
para realizar o que Ele deseja! (Leia Isaias 55.11)
1. Produz Vida EM aBundÂnCia

“...eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.” João 10.10b
A vida que a Palavra de Deus produz é a vida abundante e essa vida só é possível para aquele que
recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele mesmo declara que veio para nos dar vida abundante. Mas o que significa ter vida abundante? Significa ter vida abençoada, na Terra e vida eterna, no
Céu. Ou seja, a salvação que só Jesus pode nos dar! (Leia João 10.9)
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2. Produz Vida Eterna

Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
João 6:68
Através do Espírito Santo, Pedro reconheceu que as palavras de Jesus produziam não só a vida neste
mundo, mas também, a vida eterna! O discípulo de Jesus também sabia que ninguém mais tinha esse
poder, por isso ele perguntou: “...para quem iremos nós?”

CONCLUSÃO:
A Palavra de Deus deve ser nosso alimento espiritual diário, porque ela nos sustenta, nos fortalece
e gera em nós vida (Mt 4.4 e 1 Pe 2.2). Essa vida vai além daquela que conhecemos e vivemos nesse
mundo.
Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5.24

DESAFIOS:
1. Leia João 6.63 e escreva o que você entende deste versículo.
2. Transcreva uma passagem do Novo Testamento onde você reconhece que houve vida gerada pela
Palavra de Deus. Grife-a em sua Bíblia.
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