
 

CONSTRUINDO SOBRE A FUNDÇÃO: DEUS É VERDADE 

Para conseguirmos conhecer quem Deus é, é necessário que saibamos sobre Sua 
natureza. Existem algumas verdades sobre sua natureza (vamos falar sobre 
cada uma nos próximos estudos). A primeira verdade bíblica é:  Deus é a 
Verdade e fala a verdade para nós. 

Leia o texto de Isaias 49:19b. 

“Eu, o SENHOR, falo a verdade; eu anuncio o que é certo". 

Desenvolvimento do raciocínio: 

Semana passada falamos que a fundação de uma casa é a sabedoria, e que ser 
sábio é conhecer o que Deus diz através de sua palavra e obedecê-La. 

Mas qual é a sua Palavra? O que é a Bíblia?  
A Bíblia é a junção de vários livros que formam um único livro, e esse livro conta 
uma única história. 

Filhos mais novos: Pergunte 
- quando você tem alguma dúvida, ou você não consegue fazer alguma coisa 
aqui em casa normalmente para quem você pede ajuda? Você acha que a 
mamãe e/ou o papai sabe como te ajudar? Se nós como humanos podemos ter 
algumas respostas, quem dirá Deus! 
- De uma bíblia para eles manusearem. Diga para eles que tudo o que está 
escrito nesse livro conta sobre o quem Deus é e o que Ele disse. 

Filhos mais velhos: Pergunte para eles 
- Quantos homens escreveram a Bíblia? (40) 
- Como a Bíblia é dividida? (Antigo e Novo Testamento) 
- Quantos livros tem na Bíblia? (63) 
- Como é possível tantos livros escritos por tantas pessoas, em épocas diferentes 
conseguir contar a história de forma tão organizada? (Somente o Espírito Santo) 



O que é Verdade?  

Significado - O que está de acordo com os fatos ou a realidade; conformidade 
com o real; autenticidade, exatidão, veracidade. 

Faça uma comparação Verdade x Mentira. 

Você pode confiar em alguém que só fala a verdade, que não mente jamais? 
(Sim!) 

Quais são as 3 formas que Deus pode nos mostrar que Ele diz a verdade? 

*Pela Criação (olhar ao redor)  
Salmos 19:1 “os céus declaram a glória de Deus” 

*Por Jesus (um homem que esteve na Terra)  
Hebreus 1:2 “Deus falou-nos por meio do Filho” 
João 14:6 “Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 
vem ao Pai, a não ser por mim.” 

*Pela Bíblia (a palavra de Deus)  
II Timoteo 3:16a “Toda Escritura é inspirada por Deus” 
 
Aplicação Pessoal: 

- Compartilhe como você consegue ver a verdade de Deus através de Sua 
criação, dos ensinamentos de Jesus e quando lê a bíblia.  

- Pergunte aos seus filhos se eles já pensaram sobre isso - reconhecer que Deus 
sempre fala verdade. 

Conclusão: 

- Leia o versículo novamente: Isaias 49:19b. 
- Enfatize ao seu filho(a) que Deus é a verdade e que sempre fala a verdade.  
- Ore por eles e pergunte se eles também querem orar. 


