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INTRODUÇÃO  
“Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento.” 

Psalms 119:96 NVI 

O salmista declarou seu amor pela Palavra de Deus quando eles ainda não tinham os evangelhos 
de Jesus, os salmos estavam compilados e a Torá era toda a Escritura disponível. Embora eles 
tivessem apenas uma pequena porção da Bíblia, eles tinham muito. Vamos nos aprofundar nas 
raízes deste livro maravilhoso e obter uma paixão pela Palavra de Deus! 

O objetivo desta série devocional de 4 Semanas é mostrar à sua família como é maravilhosa a 
Palavra de Deus. Estudaremos o Salmo 119 e também aprenderemos as letras hebraicas. Este 
salmo é um poema acróstico com 8 versos para cada letra do alfabeto hebraico. Quando 
terminarmos essa jornada, sua família terá lido juntos o maior capítulo da Bíblia e conhecerá 
todo o alfabeto hebraico. 

Essas letras registraram a voz de Deus que foi dada ao povo de Israel 1 milênio a.C. Esta é a 
primeira parte de nossa Bíblia que o salmista estava louvando ao detalhar suas letras. O 
hebraico é a língua de Deus. Mesmo antes da confusão de idiomas em Babel, o Criador estava 
falando nesse idioma com seu povo. Há muito para sua família descobrir sobre as 22 letras do 
alfabeto hebraico com seus símbolos e significados. 

Mas tudo se tornará super simples - e divertido - à medida que você avança com sua família 
nesta série Devocional de 4 semanas. Começando com uma letra hebraica, você terá a 
oportunidade de ler alguns versículos do Salmo 119, adorar e orar juntos. A Palavra de Deus se 
tornará desejável para seus filhos quando experimentarem e perceberem sua beleza. Ela traz 
sabedoria, discernimento e entendimento: 

“Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre 
comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. 

Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos.” 

Psalms 119:98-100 NVI 

Agora reúna sua família e declare junto com o salmista a Deus: Eu amo sua palavra! À 
medida que aprendemos mais sobre os detalhes de sua lei, torna-se nosso prazer prestar 
atenção ao Seu Espírito e viver guiados por sua voz. Vamos começar? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/bible/129/PSA.119.NVI
http://duzzi.com.br/quem-e-jesus/
http://duzzi.com.br/quem-e-jesus/
http://duzzi.com.br/2019/09/14/um-povo-especial/
http://duzzi.com.br/2019/09/14/um-povo-especial/
http://duzzi.com.br/2019/10/04/ele-e-eterno/
http://duzzi.com.br/2019/10/04/ele-e-eterno/
https://www.bible.com/bible/1930/PSA.119.NVT
https://www.bible.com/bible/1930/PSA.119.NVT
https://www.bible.com/bible/129/PSA.119.NVI
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Dia 1 | Álef  
A figura para a primeira letra hebraica é o boi. 

Seu significado é relacionado a força, poder, líder. 

 

Proclame a Palavra 

“Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do 
Senhor! Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam! 
Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos 

para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na 
obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus 

mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. 
Obedecerei aos teus decretos; nunca me abandones.” 

Salmos 119:1-8 

Adore a Palavra 

Clique no seguinte link e vamos juntos adorar a Deus por sua palavra: Grande é o Senhor - 
Adhemar de Campos -https://www.youtube.com/watch?v=4_rv9Jmgc78  

Ore a Palavra 

Pai, obrigado pela sua palavra. Nós oramos para que o Senhor ajude nossa família a amar sua 
palavra. Quando aprendermos suas justas ordenanças, nós as obedeceremos para a sua glória, 
em nome de Jesus. Amém.  

 

Questão para reflexão 

Como nossa família poderá viver para desfrutar um caminho irrepreensível? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.1-8.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=4_rv9Jmgc78
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Dia 2 | Bêt  
A figura para esta letra é a tenda. 

Seu significado é relacionado a família, casa, dentro. 

 

Proclame a Palavra 

“Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te 
busco de todo o coração; não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no 

coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor! Ensina-me os teus 
decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus 

testemunhos como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei 
atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos; não me esqueço da tua palavra.” 

Salmos 119:9-16 

Adore a Palavra 

Clique no link a seguir e vamos juntos louvar a palavra de Deus: A tua palavra - Cassiane - 
https://youtu.be/aoUE1ysXSYM?t=25  

Ore a Palavra 

Pai Celestial, agradecemos pela sua palavra. Pedimos que o Senhor a mantenha sempre em 
nossos corações, e nos ajude a obedecermos seus mandamentos e não entristecermos o Senhor. 
Em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

O que significa manter a nossa conduta pura?  

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.9-16.nvi
https://youtu.be/aoUE1ysXSYM?t=25


 

 

  4 

 

Dia 3 | Guímel  
A figura para esta letra é o pé (ou camelo). 

Seu significado é relacionado a andar, reunir. 

 

Proclame a Palavra 

“Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça à tua palavra. Abre os meus olhos 
para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus 

mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes 
os arrogantes; malditos os que se desviam dos teus mandamentos! Tira de mim a afronta e o 

desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar 
contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o 

meu prazer; eles são os meus conselheiros.” 

Salmos 119:17-24 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos declarar nosso amor pela palavra de Deus: Na intimidade - Ouvir e Crer - 
https://youtu.be/kuA-XGl_lp0  

Ore a Palavra 

Pai Celestial, muito obrigado por esse dia abençoado! Nós oramos juntos pedindo que o Senhor 
abra os nossos olhos para vermos as maravilhas de sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Qual é a melhor atitude para praticarmos quando alguém planeja algo contra nós? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.17-24.nvi
https://youtu.be/kuA-XGl_lp0
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Dia 4 | Dálet 
A figura para esta letra é a porta. 

Seu significado é relacionado a movimento, entrada. 

 

Proclame a Palavra 

“Agora estou prostrado no pó; preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os 
meus caminhos e tu me respondeste; ensina-me os teus decretos. Faze-me discernir o propósito 
dos teus preceitos; então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza; 

fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos; por tua graça, 
ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade; decidi seguir as tuas ordenanças. 

Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor; não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo 
caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento.” 

Salmos 119:25-32 

Adore a Palavra 

Clique no link e adore com sua família: Deus de Promessas - Davi Sacer - 
https://www.youtube.com/watch?v=03QIkzzom1s  

Ore a Palavra 

Pai, o Senhor é o nosso Deus e redentor. Nós o adoramos e pedimos que o Senhor nos ensine os 
seus estatutos para os entendermos e obedecermos sempre, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Como nosso coração pode ser ampliado para corrermos pelos caminhos da palavra do Senhor? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.25-32.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=03QIkzzom1s
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Dia 5 | He 
A figura para esta letra é um homem com os braços levantados. 

Seu significado é relacionado a olho, revelação, suspiro. 

 

Proclame a Palavra 

“Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me 
entendimento, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo 
caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os 
teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis; faze-me viver 

nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. 
Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus 

preceitos! Preserva a minha vida por tua justiça!” 

Salmos 119:33-40  

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos louvar a Deus por sua palavra: Levanto um aleluia - Ana Paula Valadão - 
https://www.youtube.com/watch?v=oNcQfgsa0Cs  

Ore a Palavra 

Pai Santo, como desejamos sua palavra e seus estatutos! Oramos por revelação para 
obedecermos o Senhor de todo o nosso coração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Quais são as coisas inúteis que precisamos da ajuda do Senhor para desviar os nossos olhos?  

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.33-40.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=oNcQfgsa0Cs
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Dia 6 | Vav 
A figura para esta letra é a estaca. 

Seu significado é relacionado a acréscimo, segurança, gancho. 

 

Proclame a Palavra 

“Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa; então 
responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a 

palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. Obedecerei 
constantemente à tua lei, para todo o sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho 

buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. 
Tenho prazer nos teus mandamentos; eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus 

decretos.” 

Salmos 119:41-48 

Adore a Palavra 

Clique no link e aproveite esse momento para adorar a Deus com sua família: Pra Sempre - 
Fernandinho - https://www.youtube.com/watch?v=5HxiUlVqKNg  

Ore a Palavra 

Pai querido, muito obrigado por sua salvação, que nós recebemos com gratidão. Declaramos 
diante do Senhor que nós e nossos descendentes obedeceremos o Senhor para sempre e sempre. 
Em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Quais são as áreas em que precisamos de verdadeira liberdade, ao buscar a palavra de Deus?  

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.41-48.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=5HxiUlVqKNg
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Dia 7 | Zain  
A figura para esta letra é o arado. 

Seu significado é relacionado a comida, cortar, nutrir. 

 

Proclame a Palavra 

“Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no 
meu sofrimento: A tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas 
eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho 

consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Os teus 
decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. De noite lembro-me do teu 
nome, Senhor! Vou obedecer à tua lei. Esta tem sido a minha prática: Obedecer aos teus 

preceitos.” 

Salmos 119:49-56 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos celebrar o Senhor por sua palavra fiel: Promessa — Renascer Praise - 
https://youtu.be/Bh-jOUgdBqM?t=37  

Ore a Palavra 

Pai, nós adoramos o Senhor. Nos lembramos de suas promessas para termos grande esperança. 
Pedimos ao Senhor que guarde nosso futuro em suas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. 
Amém. 

 

Questão para reflexão 

Qual é o melhor momento do dia para lembrarmos das promessas de Deus para nossa família ?  

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.49-56.nvi
https://youtu.be/Bh-jOUgdBqM?t=37
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Dia 8 | Hêt  
A figura para esta letra é a parede de uma barraca. 

Seu significado é relacionado a muro, lado de fora, divisão. 

 

Proclame a Palavra 

“Tu és a minha herança, Senhor; prometi obedecer às tuas palavras. De todo o coração suplico a 
tua graça; tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e 

voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer 
aos teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço 
da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo 

de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. A terra está cheia do teu amor, 
Senhor; ensina-me os teus decretos.” 

Salmos 119:57-64 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos adorar a Deus por sua palavra: Alto Preço - Asaph Borba - 
https://www.youtube.com/watch?v=paQ2gSPpmTI  

Ore a Palavra 

Nosso Pai, amamos suas palavras que nos levam ao Senhor. Oramos para que o Senhor tenha 
misericórdia de nós e nos ajude a seguirmos em seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Quem são algumas pessoas que queremos ter como amigos para sempre? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.57-64.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=paQ2gSPpmTI
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Dia 9 | Tét  
A figura para esta letra é a cesta (ou serpente). 

Seu significado é relacionado a redor, conter, barro. 

 

Proclame a Palavra 

“Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o 
conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, 
mas agora obedeço à tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom; ensina-me os teus decretos. 
Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de 

todo o coração. O coração deles é insensível; eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para 
mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que 

decretaste do que milhares de peças de prata e ouro.” 

Salmos 119:65-72 

Adore a Palavra 

Clique no link a seguir e vamos juntos louvar a Deus: Maravilhoso - Ministério Koinonya de 
Louvor - https://www.youtube.com/watch?v=0MYXrpczA_w&list=RDT3Ys6LRD3Dw&index=2  

Ore a Palavra 

Pai, reconhecemos que sua palavra é preciosa! Pedimos ao Senhor sabedoria e entendimento 
para aprendermos sua palavra. Queremos obedecer o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Em que ocasião nossa família experimentou a bondade de Deus de uma forma especial? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.65-72.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=0MYXrpczA_w&list=RDT3Ys6LRD3Dw&index=2
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Dia 10 | Iode  
A figura para esta letra é a mão. 

Seu significado é relacionado a mão, trabalho, feito. 

 

Proclame a Palavra 

“As tuas mãos me fizeram e me formaram; dá-me entendimento para aprender os teus 
mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra 
depositei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas, e que por tua 

fidelidade me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. 
Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam 

humilhados os arrogantes, pois me prejudicaram sem motivo; mas eu meditarei nos teus 
preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. 

Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado.” 

Salmos 119:73-80 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos juntos celebrar o nosso Deus: Te Agradeço - Kleber Lucas - 
https://www.youtube.com/watch?v=SYp7lYIxQRg  

Ore a Palavra 

Pai querido, muito obrigado por nos criar para amar e servir o Senhor. Por favor, nos dê a 
revelação de que precisamos para aprender sua palavra, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Em que áreas nós temos visto a mão de Deus agindo em favor de nossa família atualmente? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.73-80.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=SYp7lYIxQRg
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Dia 11 | Caf  
A figura para esta letra é a palma da mão. 

Seu significado é relacionado a dobrar, abrir, permitir. 

 

Proclame a Palavra 

“Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha 
esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa, e pergunto: “Quando 
me consolarás?” Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. 

Até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Cavaram uma 
armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos 

merecem confiança; ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a 
minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor, 

e obedecerei aos estatutos que decretaste.” 

Salmos 119:81-88 

Adore a Palavra 

Clique no link e louvem juntos o Senhor: Rompendo em Fé - Comunidade Internacional da Zona 
Sul - https://www.youtube.com/watch?v=3iwWQJk6OBw  

Ore a Palavra 

Pai Celestial, agradecemos por nos dar um lindo dia! Pedimos ao Senhor que nos dê a cada novo 
dia sua graça para guardarmos sua palavra. Oramos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Existe alguém que tem nos perseguido, e precisa de nossas orações atualmente?  

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.81-88.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=3iwWQJk6OBw
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Dia 12 | Lâmed  
A figura para esta letra é o cajado de pastor. 

Seu significado é relacionado a ensino, authoridade. 

 

Proclame a Palavra 

“A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por 
todas as gerações; estabeleceste a terra, que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo 

permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o 
sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles 

que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos! Os ímpios 
estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que 

toda perfeição tem limite; mas não há limite para o teu mandamento.” 

Salmos 119:89-96 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos adorar a Deus por sua palavra: A Doçura do Teu Falar - Ludmila Ferber - 
https://www.youtube.com/watch?v=V7IiJVPNR8U  

Ore a Palavra 

Nosso Pai, sua palavra está firmada nos céus para sempre. Declaramos que sua fidelidade dura 
eternamente. Oramos pedindo que nos ajude a permanecermos firmes no Senhor e na 
obediência à sua palavra. E que o Senhor nos livre de todos os males, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Por que podemos considerar a palavra de Deus amplíssima e sem limite? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.89-96.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=V7IiJVPNR8U


 

 

  14 

 

Dia 13 | Mem  
A figura para esta letra é água. 

Seu significado é relacionado a água, caos, poderoso, sangue. 

 

Proclame a Palavra 

“Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio 
que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os 

meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, 
pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer à tua 

palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o 
meu paladar as tuas palavras! Mais que o mel para a minha boca! Ganho entendimento por meio 

dos teus preceitos; por isso odeio todo caminho de falsidade.” 

Salmos 119:97-104 

Adore a Palavra 

Clique no link e aproveite esse momento para adorar a Deus com sua família: Grandioso És Tu - 
Fernandinho - https://youtu.be/Ed2cyN_iREg  

Ore a Palavra 

Pai eterno, nos alegramos em sua presença. Por favor, livre nossos passos dos caminhos do mal, 
e ajuda—nos a obedecermos sua palavra. Declaramos que amamos sua doce palavra que 
recebemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

De acordo com o salmista, qual é o motivo pelo qual ele era mais sábio que seus inimigos? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.97-104.nvi
https://youtu.be/Ed2cyN_iREg
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Dia 14 | Nun  
A figura para esta letra é a semente. 

Seu significado é relacionado a semente, continuação, herdeiro, filho. 

 

Proclame a Palavra 

“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi 
sob juramento e o cumprirei: vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito 

sofrimento; preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta 
de louvor dos meus lábios, e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em 

perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas 
não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente; são a 

alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim.” 

Salmos 119:105-112 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos cantar juntos ao Senhor: Consagração - Aline Barros 
-https://youtu.be/VBlna9Tf5vM?t=15  

Ore a Palavra 

Pai, obrigado por sua palavra que é  lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O 
Senhor ilumina o nosso caminho e também guia os nossos passos. Nossa oração é que o Senhor 
continue guiando nossa família em sua palavra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Quando cada um de nós fez um compromisso de obedecer a palavra de Deus? Que tal agora? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.105-112.nvi
https://youtu.be/VBlna9Tf5vM?t=15
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Dia 15 | Sâmeq  
A figura para esta letra é o espinho. 

Seu significado é relacionado a agarrar, odiar, proteger. 

 

Proclame a Palavra 

“Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo; e na tua 
palavra depositei a minha esperança. Afastem-se de mim os que praticam o mal! Quero 

obedecer aos mandamentos do meu Deus! Sustenta-me, segundo a tua promessa, e eu viverei; 
não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me, e estarei seguro; sempre 

estarei atento aos teus decretos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os 
seus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refugo todos os ímpios da terra; por isso 

amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti; as tuas ordenanças enchem-me 
de temor.” 

Salmos 119:113-120 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos juntos louvar a palavra de Deus - As Trevas Estremecem - Mariana 
Valadão - https://www.youtube.com/watch?v=P3SA6fO2_Ng  

Ore a Palavra 

Pai, muito obrigado por sua palavra. Pedimos que o Senhor nos faça  completos em seu amor. 
Que o Senhor guarde o nosso coração em obediência a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Onde podemos ir como indivíduos para encontrarmos verdadeira proteção? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.113-120.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=P3SA6fO2_Ng
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Dia 16 | Áin  
A figura para esta letra é o olho. 

Seu significado é relacionado à visão, observar, saber, cobrir. 

 

Proclame a Palavra 

“Tenho vivido com justiça e retidão; não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garante 
o bem-estar do teu servo; não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos 
fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Trata o teu servo 

conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo; dá-me discernimento 
para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo 
desrespeitada. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por 

isso considero justos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade.” 

Salmos 119:121-128 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos adorar o Senhor em família: A Essência da Adoração - David Quinlan - 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfOpeP2SMx8  

Ore a Palavra 

Pai, reconhecemos que só o Senhor é Deus! Pedimos que o Senhor nos proteja e livre de todos 
os males. Guarda-nos em sua bondade. Nós oramos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Existe algo que tenho amado mais, ou gastado mais tempo, do que a palavra de Deus? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.121-128.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=ZfOpeP2SMx8
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Dia 17 | Pê  
A figura para esta letra é a boca. 

Seu significado é relacionado a abrir, soprar, dispersar, beirada. 

 

Proclame a Palavra 

“Os teus testemunhos são maravilhosos; por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras 
ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus 

mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam 
o teu nome. Dirige os meus passos, conforme a tua palavra; não permitas que nenhum pecado 

me domine. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos. Faze 
o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas 

correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida.” 

Salmos 119:129-136 

Adore a Palavra 

Clique no link e adore junto com sua família: Sopra Espírito - Ludmila Ferber - 
https://www.youtube.com/watch?v=EfqGfelflBI  

Ore a Palavra 

Pai, quão doces são as suas palavras. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender e obedecer 
seus mandamentos sempre. Nós te amamos e damos graças, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Temos pedido ajuda ao Espírito Santo quando precisamos de resposta para uma decisão difícil? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.129-136.nvi
https://www.youtube.com/watch?v=EfqGfelflBI
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Dia 18 | Tsade 
A figura para esta letra é a trilha. 

Seu significado é relacionado a trilha, jornada, perseguição, caça. 

 

Proclame a Palavra 

“Justo és, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Ordenaste os teus testemunhos com justiça; 
dignos são de inteira confiança! O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem 

das tuas palavras. A tua promessa foi plenamente comprovada, e, por isso, o teu servo a ama. 
Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é eterna, e a tua lei 
é a verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. 
Os teus testemunhos são eternamente justos, dá-me discernimento para que eu tenha vida.” 

Salmos 119:137-144 

Adore a Palavra 

Clique no link e adore a Deus com sua família: Tua Graça Me Basta -  Davi Sacer - 
https://youtu.be/F9hWwTQ4MKQ  

Ore a Palavra 

Pai nosso, o Senhor é bom. Só o Senhor é Deus, e não há outro. Sua sabedoria é eterna. Nos 
prostramos diante do Senhor e declaramos seu poder, sua salvação, e sua benção sobre nossa 
família, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Qual é uma palavra de Deus que temos experimentado ser verdadeira em nossas vidas? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.137-144.nvi
https://youtu.be/F9hWwTQ4MKQ
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Dia 19 | Cof 
A figura para esta letra é o sol no horizonte. 

Seu significado é relacionado a círculo, tempo. 

 

Proclame a Palavra 

“Eu clamo de todo o coração; responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos! Clamo 
a ti; salva-me, e obedecerei aos teus estatutos! Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu 
socorro; na tua palavra depositei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite, para 

meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal; faze-me viver, Senhor, 
conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas 
estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás perto, e todos os teus mandamentos são 
verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos que tu os estabeleceste para sempre.” 

Salmos 119:145-152 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos louvar a Deus por sua palavra: Meu Respirar - Vineyard / Nívea Soares - 
https://youtu.be/oyZ3-sCb2xY  

Ore a Palavra 

Pai, nós confiamos em sua palavra. Como família, nós buscamos o Senhor de todo nosso 
coração. Por favor, receba nossa oração e gratidão agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Quando é o melhor horário, e onde é o melhor local em nossa casa, para nossa família ler a 
Bíblia, adorarmos e orarmos juntos?  

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.145-152.nvi
https://youtu.be/oyZ3-sCb2xY
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Dia 20 | Rêsh 
A figura para esta letra é a cabeça de um homem. 

Seu significado é relacionado a cabeça, primeiro, superior, início. 

 

Proclame a Palavra 

“Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa 
e resgata-me; preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos 

ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor; preserva a 
minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas 
eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto vejo os infiéis, que não obedecem à 
tua palavra. Vê como amo os teus preceitos! Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A 

verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas.” 

Salmos 119:153-160 

Adore a Palavra 

Clique no link e aproveite esse momento para adorar a Deus com sua família: Fé - André 
Valadão - https://youtu.be/KEvNqJIl0oo  

Ore a Palavra 

Pai, adoramos o seu nome. Sabemos que o Senhor nunca abandona seus filhos, e o Senhor ama 
nos abençoar. Pedimos suas bênçãos e proteção sobre nossa família, em nome de Jesus. Amém.  

 

Questão para reflexão 

Existem pessoas que podemos identificar como adversários e perseguidores, para tomarmos 
cuidado com eles e também orarmos por eles? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.153-160.nvi
https://youtu.be/KEvNqJIl0oo
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Dia 21 | Shin  
A figura para esta letra são dois dentes. 

Seu significado é relacionado a forte, pressão, comer, dois. 

 

Proclame a Palavra 

“Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração 
treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Odeio e 
detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Sete vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas 

ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua 
salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos; amo-os 

infinitamente! Obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus 
caminhos.” 

Salmos 119:161-168 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos celebrar o Senhor por sua palavra: Jesus - Nívea Soares - 
https://youtu.be/8kzOmZ1xuKg  

Ore a Palavra 

Pai, agradecemos por sua palavra. Recebemos sua palavra sobre nossa família. E declaramos que 
pela sua palavra desfrutamos paz e jamais tropeçaremos, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Nossa família tem desfrutado paz, já que essa é uma promessa para aqueles que amam a palavra 
de Deus? Ao fazermos escolhas, temos considerado a paz como um fator decisivo? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.161-168.nvi
https://youtu.be/8kzOmZ1xuKg
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Dia 22 | Tau 
A figura para esta letra são madeiras cruzadas.  

Seu significado é relacionado a a marca, sinal, monumento. 

 

Proclame a Palavra 

“Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor! Dá-me entendimento conforme a tua palavra. 
Chegue a ti a minha súplica. Livra-me, conforme a tua promessa. Meus lábios transbordarão de 

louvor, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os 
teus mandamentos são justos. Com tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. 

Anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Permite-me viver para que eu te 
louve; e que as tuas ordenanças me sustentem. Andei vagando como ovelha perdida; vem em 

busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos.” 

Salmos 119:169-176 

Adore a Palavra 

Clique no link e vamos adorar a palavra de Deus: Santo - Fernandinho - 
https://youtu.be/MOiQYN46uLQ  

Ore a Palavra 

Pai eterno, somos tão gratos por sua palavra! Obrigado por concluirmos esse devocional em 
família! Nossa oração é que o Senhor nos ajude sempre a lembrarmos e obedecermos seus 
mandamentos. Nós amamos sua palavra e te damos graças, em nome de Jesus. Amém. 

 

Questão para reflexão 

Como cada um de nós tem valorizado a pessoa de Jesus e seu sacrifício de amor na cruz? 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/129/psa.119.169-176.nvi
https://youtu.be/MOiQYN46uLQ
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Apêndice  
 

1. Adquira uma bíblia para você gratuitamente em www.bible.com  

 

2. Veja outros salmos que exaltam a Palavra de Deus  
a. Salmos 1:1-2 
b. Salmos 12:6  
c. Salmos 18:30 
d. Salmos 19 
e. Salmos 29 
f. Salmos 33 
g. Salmos 56 
h. Salmos 68:33 
i. Salmos 93:5 
j. Salmos 105:8 
k. Salmos 107:20 
l. Salmos 110  
m. Salmos 130:5 
n. Salmos 138:2 
o. Salmos 147:19 

 

3. Veja outras passagens das Escrituras que exaltam a Palavra de Deus: 
a. Gênesis 1:3-31 
b. Gênesis 35:9-15 
c. Êxodo 20:1-21 
d. Deuteronônio 6:1-9 
e. 2 Crônicas 20:20-21 
f. Eclesiastes 12:13-14 
g. Marcos 4:1-20 
h. João 1:1-5 
i. João 12:44-50 
j. João 14:18–24 
k. João 15:1-17 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/pt/sign-up
https://www.bible.com/bible/129/PSA.1.NVI
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https://www.bible.com/bible/129/GEN.39.NVI
https://www.bible.com/bible/129/EXO.20.NVI
https://www.bible.com/bible/129/DEU.6.NVI
https://www.bible.com/bible/129/2CH.20.NVI
https://www.bible.com/bible/129/ECC.12.NVI
https://www.bible.com/bible/129/MRK.4.NVI
https://www.bible.com/bible/129/JHN.1.NVI
https://www.bible.com/bible/129/JHN.12.NVI
https://www.bible.com/bible/129/JHN.14.NVI
https://www.bible.com/bible/129/JHN.15.NVI


 

 

  25 

 

l. Romanos 10:5-13 
m. Efésios 6:10-20 
n. Colossenses 3:12-17 
o. 1 Timóteo 4:1-5 
p. 2 Timóteo 3:14-17 
q. 2 Timóteo 4:1-5 
r. Hebreus 4:11-13 
s. 1 Pedro 1:24-25 
t. Apocalipse 1:1-3 

 

4. O alfabeto hebraico (também conhecido como Alef-Bet) 

 

 

 

5. Cartões de Memorização para imprimir. Imprima as próximas 2 páginas, corte nas linhas 
tracejadas e use os cartões de memorização para o ajudar com seu devocional: 

 

Eu Amo Sua Palavra 

https://www.bible.com/bible/129/ROM.10.NVI
https://www.bible.com/bible/129/EPH.6.NVI
https://www.bible.com/bible/129/COL.3.NVI
https://www.bible.com/bible/129/1TI.4.NVI
https://www.bible.com/bible/129/2TI.3.NVI
https://www.bible.com/bible/129/2TI.4.NVI
https://www.bible.com/bible/129/HEB.4.NVI
https://www.bible.com/bible/129/1PE.1.NVI
https://www.bible.com/bible/129/REV.1.NVI
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Bêt 

 
Álef 

 
Dálet 

 
Guímel 

 
Vav 

 
He 

 
Hêt 

 
Zain 

 
Iode 

 
Tét 

 
Lâmed 

 
Caf 
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Nun  

 
Mem 

 
Ain  

 
Sâmeq 

 
Tsade 

 
Pê 

 
Rêsh  

 
Cof 

 
Tau 

 
Shin 
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