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Lição de 13 a 18 de março de 2017

LIÇÃO 5:

A PALAVRA DE DEUS É COMO ÁGUA
INTRODUÇÃO:

Na lição de hoje sobre a Palavra de Deus, veremos porque ela pode ser comparada à água. Antes de
entrarmos nos itens do estudo, gostaria de pensar junto com você sobre essa questão:
1. Em Gênesis lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas (Gn 1.1-2).

2. Moisés usando o poder de Deus separou as águas do Mar Vermelho para o povo passar (Ex 14.21-22).

3. Eliseu separou as águas do rio Jordão antes de atravessá-lo, como fez Elias (2 Rs 2.14).
4. João Batista usava as águas do Jordão para batizar (Mc 1.4-5).

Esses são alguns exemplos de passagens que falam de águas, que também aparecem em inúmeras
outras passagens. Isso significa que as águas são um elemento muito significativo na Bíblia. O principal
deles é que a água é um símbolo da Palavra de Deus, em sua ação purificadora!

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Leitura bíblica:
“Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela
para santificá-la, tendo-a PURIFICADO pelo lavar da ÁGUA mediante a PALAVRA, e apresentá-la a si mesmo
como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. (Efésios 5.2527 NVI).
A Igreja é dependente da Palavra de Deus, que serve para torná-la purificada, limpa, saudável, santa.
(Leia Levítico 16.24, João 3.5, João 17.17)
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1. A Palavra de Deus nos limpa

“Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado.” João 15.3
Começamos a vida no Reino de Deus totalmente “lavados” pela Palavra de Deus. Esse benefício nos
é dado pelo simples fato de fazer a leitura bíblica. Isso significa que precisamos, continuamente, ter o
contato com a Bíblia como “fonte de águas” capaz de nos limpar de nossos pecados e “sujeiras” espirituais. (Leia também Salmos 42.1, Isaías 44.3)
2. Ela nos mantém limpos

“Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra... Escondi a tua palavra
no meu coração, para eu não pecar contra ti.” (Salmo 119.9,11)
A Palavra de Deus, plantada em nossos corações, nos mantém livres do pecado. Não devemos deixar
que o pecado faça morada em nosso coração, mas precisamos buscar em Deus, o perdão e em sua Palavra, o arrependimento (Leia Hebreus 10.22)

CONCLUSÃO:
Ter uma vida limpa perante Deus é uma necessidade que todos nós temos. E para alcançarmos esse
objetivo precisamos estar continuamente bebendo das águas que nos purificam, que é a Palavra de Deus
(Leia Apocalipse 22.17).
Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros; eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os
seus ídolos. Ezequiel 36.25

DESAFIOS:
1. Escolha um dos versículos utilizados nesta lição e transcreva-o em seu caderno. Decore-o.
2. Transcreva João 3.1-8 e faça um resumo sobre o que você entende desta passagem.
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