
Você se lembra da primeira carta que você recebeu? Talvez 
você ainda não tem tido aquela experiência excitante de ouvir 
sua mãe falar, “Aqui tem uma carta na caixa para você hoje!”

“Para mim?” você clama, correndo rapidamente para 
receber dela.

“Sim, é para você. Aqui está.”
Excitadamente você a abre, leia o que diz, releia a, então 

coloca num lugar onde vai ser segura até 
que você quer olhar a de novo. E você vai 
ler de novo, especialmente se for duns 
avós favoritos ou tia ou tio.

Mostre Ilustração #1
Todo dia o Serviço Postal dos 

Estados Unidos manejam mais de 
230.000.000 peças de correspondência. 
Pensem das pilhas e volumes e montes 
de correspondência que muitas cartas e 
encomendas iam fazer! Mas somente uma 
carta que tem o seu nome faz importância 
para você. Esta é a mais importante, 
porque tem uma mensagem somente para 
você.

Mostre Ilustração #2
Quantos livros você acha tem neste 

mundo? Pensem em todos os livros de 
histórias, textos da escola, enciclopédias, 

livros de desenho, livros de viajar, livros de quadros, livros da 
biblioteca. Você não podia nem contar todos os livros, muito 
menos ler os. E você nem ia precisar fazer o, porque muitos 
foram nem escritos para você. Mas há um livro que é para você, 
e isto é a Palavra de Deus, a Santa Bíblia.

Mostre Ilustração #3 
A Bíblia é como uma carta para você 

duma pessoa muito especial, o Deus deste 
grande universo em que você vive. Nela 
Ele lhe diz muitas coisas acerca de você 
mesmo, acerca dEle mesmo, acerca do 
mundo em que você vive, acerca das 
coisas que aconteceram no passado e 
acerca das coisas que vão ainda acontecer 
no futuro. Mas mais importante, na Bíblia 
Deus lhe conta acerca do Seu amor para 

o povo deste mundo. Então num senso real a Bíblia é a carta
de amor para você. É sempre uma experiência excitante abrir

a carta de Deus a você e ler o que Ele 
tem para dizer. Você vai querer ler de vez 
em vez e ver tudo que Deus diz, porque 
Seu Livro, como nenhum outro livro, é 
especialmente para você.

Mostre Ilustração #4
A Bíblia é o Livro de livros—o fato 

é 66 deles. Atualmente a palavra “Bíblia” 
vem duma palavra plural significando 
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Lição 1

O QUE É A BÍBLIA




