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Escritura para ser estudada: Salmos 1:1-6; 8:1-9; 18:1-32; 
25:1-12.

Objetivos da lição: Demonstrar a importância de escolher o 
caminho de JEOVÁ. 
O que seus alunos devem saber: JEOVÁ, o Santo, nos 

ama, mas odeia o nosso pecado.  
O que seus alunos devem sentir: Um desejo de agradar a 

JEOVÁ.
O que seus alunos devem fazer: Tomar a decisão de andar 

nos caminhos de JEOVÁ.
Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do profes-

sor):
 1. As pessoas escolhem os seus caminhos (Salmo 1:1-6).
 2. O caminho surpreendente de JEOVÁ (Salmo 8:1-9).
 3. O caminho perfeito de JEOVÁ (Salmo 18:1-32).
 4. JEOVÁ ensina o Seu caminho (Salmo 25:1-12).
O versículo para ser memorizado:

Porque o Senhor conhece o caminho dos justos; porém o 
caminho dos ímpios perecerá. (Salmo 1:6)

LIÇÃO 
Quantos nomes você tem? Dois? Três? Será que alguém tem 

vinte nomes? Ouça isso: O SENHOR DEUS do céu tem mais 
que vinte nomes. Cada um de seus nomes tem um significado 
especial. Um de seus nomes é Deus (Isto é Eloim). No primeiro 
versículo da Bíblia lemos: “No princípio criou Deus...” Este é 

o nome Eloim. (Faça com que os alunos confiram em Gênesis 
1:1.) Quando Deus aparece escrito desta forma, significa que 
Ele é o Poderoso. É tão poderoso, que falou e todas as coisas 
em todos os lugares foram criadas. Assim, quando lemos Deus 
na Bíblia, pensamos em seu grande poder.

Nas Bíblias em Português, SENHOR aparece algumas vezes 
em letras maiúsculas. Nesse caso SENHOR significa JEOVÁ. 
Ele usa este nome maravilhoso para nos comunicar que nos 
ama. (Professor: Mostre o cartaz.) O SENHOR Deus, JEOVÁ, 
é santo. Ele é santo, odeia meu pecado e deve punir-me. Mas 
Ele me ama. Juntos, vamos repetir reverentemente: JEOVÁ é 
santo. Ele odeia meu pecado e deve punir-me. Mas Ele me ama. 
Lembre-se disso quando ler SENHOR ou JEOVÁ na Bíblia.

Perto do centro da Bíblia encontra-se o seu livro mais 
longo – os Salmos. Salmos são canções. O pastor Davi (que 
se tornou rei de Israel), escreveu cerca de metade dos salmos. 
Existem salmos curtos e longos. O nome especial de Deus, 
SENHOR, é usado em todos com exceção de 18 dos salmos 
(Professor: Dê a seus alunos a oportunidade de procurar por 
SENHOR nos salmos. Aponte a diferença entre SENHOR [todo 
em maiúsculas] e Senhor [apenas a inicial em maiúscula]. Se 
seus alunos não entendem a diferença entre letras maiúsculas e 
minúsculas, não ensine o significado de Senhor neste momento.)

Quando Senhor é escrito apenas com a inicial S maiúscula 
– escreva na lousa – significa que Ele é Mestre. SENHOR (todo 
em maiúsculas) significa que Ele é santo, amoroso, e odeia o 
pecado. Devemos ler a Bíblia cuidadosamente, lembrando-nos 
até mesmo dos significados dos nomes de Deus. 

Lição 1

OS CAMINHOS DE JEOVÁ

NOTA AO PROFESSOR
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Nesta série, estudaremos apenas alguns dos 150 salmos. 
Existem muitos tipos de salmos: salmos de louvor, orações 
em forma de salmos, salmos proféticos, e outros. Os salmos 
proféticos falam do Senhor Jesus, e foram escritos centenas de 
anos antes de Seu nascimento. 

Cada uma dessas lições inclui um dos maravilhosos nomes 
do SENHOR. Estes nomes vêm do Hebraico, a linguagem 
original do Antigo Testamento. Escreva cada um dos nomes em 
um cartaz diferente. No verso do cartaz escreva o significado do 
nome. Reveja todos os nomes em cada lição.

Para esta lição, em um dos lados do cartaz escreva em letras 
maiúsculas: 

SENHOR = JEOVÁ 

No verso do cartaz, escreva os seguintes significados para 
o nome JEOVÁ. (As referências bíblicas são para seu estudo, 
Professor. Não as inclua no cartaz.)

Ele é santo (Êxodo 15:11; Levítico 11:44-45). Portanto...
Ele odeia o pecado e deve puni-lo (Gênesis 3:13-19). Mas...
Ele ama o pecador (Gênesis 3:21; Isaías 53:6).
Existem outros significados para o nome JEOVÁ. Para 

simplificar, sugerimos ensinar apenas estes para o momento.
Em muitas versões da Bíblia procure por SENHOR em 

letras maiúsculas. (Veja, por exemplo, Gênesis 6:5-8; 15:2, 
8.) SENHOR significa JEOVÁ [YAHWEH]. Sempre que o 
nome SENHOR ou JEOVÁ aparece na Bíblia, Ele está nos 
relembrando de Sua santidade. É um nome tão santo que nos 
tempos antigos nem mesmo era pronunciado em voz alta.


