2018 – Ano de Restauração
Lição 2 – O Estudo da Palavra
”Procura apresentar-te a Deus aprovado, como
obreiro que não tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da verdade” – 2 Timóteo 2:15

Introdução
A Palavra de Deus nos restaura? A Palavra de Deus aplicada à vida dos governantes e do povo pode
transformar as comunidades? Respondemos com um sonoro SIM! É isto que está escrito na Bíblia,
conforme os textos de Salmo 19:7-11 e Deuteronômio 17:18-20. Na lição de hoje, veremos como
podemos alcançar restauração e maturidade através do estudo da Bíblia. Lembre-se de que o
principal objetivo das lições desta série é que os participantes das Células comecem a praticar com
regularidade e orientação as disciplinas espirituais abordadas. Não se limite, então, a simplesmente
ensinar o conteúdo da lição – elabore desafios que incentivem a prática do que será ensinado, de
modo a se tornar um hábito.

1. O que é a Bíblia?
Antes de respondermos à pergunta “como estudar a Bíblia?”, vamos responder a outra: “o que é a
Bíblia?”. A Bíblia é também chamada de Palavra de Deus. Por quê? Primeiramente, porque ela
contém revelações dadas por Deus aos seres humanos. Deus ordenou a alguns homens registrassem
algumas das revelações dadas por Ele. Um exemplo disso está em Jr 36:2: “Toma um rolo, um livro, e
escreve nele todas as palavras que te falei...” Em segundo lugar, porque Deus é o verdadeiro autor
da Bíblia. Em 2 Tm 3:16, está escrito que a Bíblia foi inspirada por Deus. Isso quer dizer que Deus
inspirou os autores humanos a escrever o que escreveram. A partir desses dois pontos, podemos
concluir que a Bíblia é um livro que tem sua origem em Deus.
Posto isso, segundo Elben Lens César, no livro Práticas Devocionais,
“...a prática da leitura da Palavra de Deus é a arte de procurar o Senhor nas páginas das
Sagradas Escrituras até achar, a arte de enxergar a riqueza toda que está atrás da mera letra,
de ouvir a voz de Deus, de relacionar texto com texto e de sugar todo o leite contido na Palavra
revelada e escrita, tanto nas passagens mais claras como nas passagens aparentemente menos
atraentes, através de uma leitura responsável e do auxílio do Espírito Santo”.
A partir disso, podemos afirmar o seguinte quanto ao estudo da Bíblia:
 O objetivo do estudo bíblico não é a mera obtenção de informações. Devemos estudar a Bíblia
com a intenção de conhecer o caráter e a vontade de Deus, de modo a construirmos um
relacionamento correto e íntimo com Ele;
 Ao estudar a Bíblia, devemos buscar ouvir a voz de Deus. A Bíblia não é um mero registro do que
Deus falou e fez. Ela é um livro vivo (cf. Hb 4:12), ou seja, Deus fala e age através dela também no
momento presente;
 A Bíblia é a Palavra de Deus, isto é certo – mas Deus usou homens para escrevê-la. Isso quer dizer
que, para termos um correto acesso ao seu conteúdo, devemos lê-la a partir de boas regras de
compreensão e interpretação de textos;
 Sendo a Bíblia a Palavra de Deus, não podemos ter acesso ao seu conteúdo divino sem a ação do
Espírito Santo, o qual ilumina o estudo que dela fazemos, revelando-nos a mensagem de Deus
que ali está.
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2. Como estudar a Bíblia?
Como estudar a Bíblia? O processo de estudo da Bíblia pode ser comparado ao da alimentação:
• Ingestão: Ingestão é o ato de se comer um alimento. No que se refere à Bíblia, diz respeito ao ato
de se ler o texto, apropriando-se de seu conteúdo. Assim como comer depressa é algo que não faz
bem, já que não se mastiga direito o alimento, ler a Bíblia com pressa também não é algo bom.
Deve-se ler a Bíblia com calma e atenção, observando-se os detalhes do texto. Outra coisa: assim
como comer muito pode não fazer bem, por causar indigestão, ler muitos textos da Bíblia de uma
vez pode não ser bom, por não se conseguir captar todo o conteúdo lido. A preocupação deve estar
com a qualidade da leitura e não com a quantidade;
• Digestão: Digestão é o processo através do qual o organismo quebra/decompõe o alimento
ingerido, de modo a proporcionar a sua absorção. No que se refere à Bíblia, diz respeito ao ato de se
meditar sobre o texto lido, refletindo-se sobre a sua mensagem. Em Josué 1:8, Deus ordena a Josué
meditar nas palavras do Livro da Lei de dia e de noite. Assim como no caso da digestão, quanto mais
meditarmos na mensagem do texto bíblico, melhor será a sua absorção e, consequentemente, maior
será o seu impacto sobre nós;
• Absorção: Absorção é o processo através do qual o organismo se apropria do alimento ingerido e
digerido. No que se refere à Bíblia, diz respeito à assimilação do texto bíblico no coração, o que
provoca um impacto transformador no leitor. Em Isaías 55:10,11, está escrito que a Palavra de Deus
não voltará para Ele vazia, mas realizará o seu desejo, atingindo o propósito para o qual foi enviada.
Assim como no caso da alimentação, quanto mais absorvermos a Palavra de Deus, mais impactados
seremos e mais nutridos e fortalecidos estaremos para vivermos conforme a vontade dele.
Posto isso, gostaríamos de sugerir um método de leitura da Bíblia passo a passo:
 Ore a Deus, pedindo ao Espírito Santo para te orientar e iluminar no estudo que você fará;
 Escolha um texto não muito grande, que tenha sentido completo, ou seja, início, meio e fim (os
subtítulos em negrito, presentes nos textos das Bíblia atuais, podem ajudar nisso);
 Leia o texto três vezes, se possível em duas versões (Almeida Revista e Atualizada e Nova
Versão Internacional, NVI, por exemplo);
 Sublinhe o que você achar interessante e faça anotações à parte sobre isso;
 Procure pela principal mensagem do texto ao seu coração e registre-a;
 Busque as aplicações da mensagem encontrada à sua vida e registre-as.

3. Quais são os benefícios?
Quais são os benefícios do estudo da Bíblia? A própria Palavra nos apresenta os seguintes:
 Josué 1:8 – A leitura da Bíblia nos leva a conhecer a vontade de Deus. Quando essa vontade é
obedecida, o resultado é uma vida bem-sucedida para aquele que a obedece;
 2 Timóteo 3:16,17 – A leitura da Bíblia nos leva a ser ensinados, repreendidos, corrigidos e
instruídos segundo a vontade de Deus, de modo a sermos capazes de fazer o que Ele quer;
 Salmo 119:9-11 – A leitura da Palavra nos leva a ter uma conduta pura e íntegra;
 Hebreus 4:12 – O estudo da Bíblia nos leva a conhecer os nossos pensamentos e intenções, ou
seja, quem verdadeiramente nós somos;
 Salmo 119:98-100 – A leitura da Bíblia nos proporciona verdadeira sabedoria;
 Salmo 119:105 – A leitura da Bíblia provê sentido, orientação e direção para nossas vidas.

Conclusão
Duas últimas sugestões quanto ao estudo da Bíblia: 1) reserve a hora mais propícia do dia. Isso varia
de pessoa para pessoa. Para alguns é após acordar; para outros antes de dormir. Seja disciplinado –
sua vida será transformada! 2) Utilize o modelo do Diário de momento a sós com Deus, em anexo.
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