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LIÇÃO 1 
Porquê Estudar a Bíblia? 

 
     A Bíblia diz-nos 
 
“Meu filho, se me ouvires e se obedeceres às minhas palavras, receberás sabedoria e entendimento para 
a vida. Sim, se quiseres melhor compreensão das coisas da vida, e discernimento, se buscares essas 
coisas como se fossem dinheiro, ou um tesouro precioso escondido, então te será dada sabedoria e o 
conhecimento de Deus; e depressa entenderás a importância de reverenciar o Senhor e de confiar nele” 
(Provérbios 2:1-5*). 
 
     O leitor pode ter conhecido tempos em que a sua horta precisou de chuva e os seus animais de 
água. Talvez nessa altura tenha cavado um poço, em busca de um lençol de água. Quando precisamos 
de algo tão importante como a água, desenvolvemos todos os esforços para o conseguir. 
     Ao estudar a Palavra de Deus para obter sabedoria e conhecimento de Deus, temos de trabalhar 
muito, cavar bem fundo na Escritura, tal como faríamos em busca de água. Ao porfiarmos no estudo 
da Bíblia, encontraremos água que dá vida. 
     Jesus usou água, que necessitamos para a nossa vida física, como uma ilustração da necessidade 
que temos de possuir Cristo na nossa vida. Ele disse: 
 
“Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará 
nele uma fonte de água que salte para a vida eterna” (João 4:14). 
 
     Para poder passar por esta experiência de beber água viva, deve-se ser fiel no estudo diário da 
Bíblia. Esta lição diz-nos a razão por que devemos estudar a Bíblia. 
 
Nesta Lição Estudará... 
A Vontade de Deus 
As Nossas Necessidades 
A Nossa Atitude 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Explicar a necessidade do estudo da Bíblia. 
Descrever de que modo o estudo da Bíblia supre as nossas necessidades. 
Abordar o estudo da Bíblia com a atitude adequada. 
 
A VONTADE DE DEUS 
Objectivo 1: Reconhecer a necessidade do estudo da Bíblia. 
     Se amamos alguém, o nosso desejo é estar com esse alguém. Havemos de querer saber tudo a seu 
respeito, compreender as suas ideias e compartilhar os seus sentimentos, numa palavra, havemos de 
querer agradar-lhe. À medida que o nosso amor por essa pessoa cresce, por meio de um contacto 
íntimo, tornamo-nos mais completos, mais satisfeitos e produtivos. 
     Deus quer que O amemos acima de tudo. Quando verdadeiramente O amamos, queremos gastar 
todo o tempo necessário para O conhecer. Podemos conseguir isso lendo e estudando a Sua Palavra. 
Assim, o nosso amor por Ele aumentará. 
     A nossa relação com Deus depende da nossa obediência aos Seus mandamentos. A única maneira 
de podermos obedecer-Lhe é saber quais são esses mandamentos. A Bíblia diz-nos para prestarmos 
atenção ao nosso trabalho para podermos compreender a Palavra de Deus e sermos capazes de a 
ensinar aos outros (2 Timóteo 2:15). Jesus apontou a importância de conhecermos a Palavra de Deus, 
dizendo: 
 
“... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4). 
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     Ao usarmos a nossa mente para investigar o significado da Palavra de Deus, estaremos a cumprir 
parte do grande mandamento de Deus: 
 
“Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
entendimento, e de todas as tuas forças: este é o primeiro mandamento” (Marcos 12:30). 
 
     Por outras palavras, para fazermos a vontade de Deus, temos de estudar a Sua Palavra. É deste 
modo que aprenderemos os Seus mandamentos e O amaremos cada vez mais. 
     No Salmo 119, o Rei David discorreu sobre a aprendizagem da lei de Deus. A palavra lei neste 
Salmo significa os conselhos e os mandamentos dados na Escritura. David repete constantemente a 
ideia de que a aprendizagem e a obediência vão de mãos dadas. Diz ele: “Então, nunca teria ocasião de 
ficar envergonhado, pois toda a minha conduta seria fiel à tua lei” (Salmo 119:6*). A obediência produz 
compreensão e sabedoria para conhecer o significado da Palavra de Deus. Depois, podemos aplicá-la 
aos outros. 
     1 Pedro 2:2-3* diz: “... clamem pelo puro leite espiritual, como faz um bebé, para que por ele possam 
crescer na vossa salvação.” Ao estudarmos a Bíblia, ela penetra-nos tal como Colossenses 3:16 
descreve: “A palavra de Cristo habite em vós abundantemente...” Tal como a comida tem de entrar no 
nosso corpo para nos dar forças, também a Palavra de Deus entra no nosso espírito para nos levar a 
crescer espiritualmente. Só quando alimentamos o espírito com o rico alimento da Palavra poderemos 
crescer espiritualmente. 
     Estudar a Palavra de Deus torna-se mais fácil quando pedimos ao Espírito Santo que nos ajude. 
Deus espera que estudemos a Sua Palavra. Foi por isso que nos deixou o Espírito Santo para nos 
ensinar. Jesus disse aos Seus discípulos:  
 
“Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há-de vir” (João 16:13). 
 

Para Fazer 
 
1 A vontade de Deus é 
 a) ter um relacionamento com Ele baseado no amor. 
 b) que sejamos muito religiosos. 
 c) tornarmo-nos conhecedores do formato da Bíblia. 
 
2 O estudo da Bíblia é necessário para 
 a) nos tornarmos Cristãos. 
 b) conhecermos a vontade de Deus. 
 c) provar a nossa justiça. 
 
3 A obediência à vontade de Deus depende 
 a) da atitude que tomarmos quando somos salvos. 
 b) de sabermos quais são os mandamentos de Deus. 
 c) de saber que Deus nos vai castigar por Lhe desobedecermos. 
 
4 A melhor maneira de estudar a Bíblia é 
 a) pedir aos amigos que nos ajudem. 
 b) gastar muito tempo com ela. 
 c) permitir que o Espírito Santo nos ensine. 
 
AS NOSSAS NECESSIDADES 
Objectivo 2: Ver como o estudo da Palavra de Deus supre as nossas necessidades. 
     Deus criou-nos e preocupa-Se connosco. Ele conhece melhor do que nós quais as nossas 
necessidades. 
     Um perito marceneiro conhece melhor que ninguém as peças que fabricou. Se uma dessas peças 
estiver estragada, devolvemo-la para que ele a repare. E ele consegue repará-la. 
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     As nossas vidas estão destroçadas. Somos amargos ou tristes. Temos maus hábitos. Não seguimos 
Deus como devíamos. Necessitamos de ser reparados – necessitamos de ensino, correcção e 
remodelação. A Palavra de Deus é o único instrumento preparado para fazer tal reparação. 
 
“Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos 
corrigir, para nos instruir no caminho da justiça; para que todo aquele que pertence a Deus seja recto e 
perfeitamente habilitado a executar o que é bom.” (2 Timóteo 3:16-17*). 
 
     Deus começa a reparar a nossa vida quando aceitamos Cristo como nosso Salvador pessoal. Ele 
limpa-nos do pecado e dá-nos um novo começo. Instrui-nos para nos podermos tornar como Jesus. O 
ensino da Bíblia guia-nos no nosso crescimento. Ela descreve qual a verdade de Deus para o nosso 
viver diário. 
     Tal como a Bíblia efectua reparações, ela também satisfaz muitas necessidades na nossa vida. 
Ajuda-nos a saber qual a verdade sobre a salvação. Ensina-nos qual a nossa herança em Cristo. Dá-
nos força e poder através de Cristo. Diz-nos como sermos cheios do Espírito Santo. Providencia-nos 
gozo e paz que provêm de Deus. Dirige-nos a vivermos vidas santas. 
 
“A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes, chegando à 
distinção da alma e do espírito, como que à junção de osso e medula. Ela é capaz de distinguir os 
pensamentos, as intenções do coração” (Hebreus 4:12*). 
 
     A Palavra de Deus mostra-nos quando os nossos desejos vão contra a vontade de Deus. Ajuda-nos 
a modelar os nossos pensamentos a serem como os Seus. Os nossos desejos e pensamentos estão no 
centro da nossa vida espiritual do mesmo modo que as juntas e as medulas estão no centro da vida 
física. 
     Quanto mais lemos e estudamos a Bíblia e escutamos o ensino do Espírito Santo, tanto mais 
poderemos conhecer e fazer a vontade de Deus. Temos um propósito na vida e sabedoria para fazer as 
opções correctas. A Bíblia dez: “A exposição das tuas palavras dá luz; dá entendimento aos símplices” 
(Salmo 119:130). Esta luz guia-nos na vida diária. Dá-nos entendimento quanto à vinda de Cristo e 
quanto à vida eterna que gozaremos nos céus. 
     A iluminação/luz da Palavra de Deus transforma-nos segundo a imagem de Cristo. Ao estudar a 
Palavra de Deus, “... despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo...” 
(Colossenses 3:9-10). 
     Quando conhecemos verdadeiramente o Senhor, o nosso espírito junta-se ao Seu Espírito que é a 
fonte da vida. Deste modo, é suprida a nossa maior necessidade – a necessidade da própria vida. 
 

Para Fazer 
 
5 Quem está melhor qualificado para suprir as nossas necessidades? 
 a) Nós mesmos. 
 b) Os nossos pais. 
 c) Deus. 
 
6 Complete a seguinte frase: A Palavra de Deus é como a       
 
        porque guia o nosso caminho e nos dá vida. 
 
7 Diga qual a alínea que melhor completa a frase: A Bíblia ensina-nos 
 a) como obter favores especiais. 
 b) qual a vontade de Deus para nós. 
 c) as maiores religiões do mundo. 
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8 Diga quais as alíneas que completam correctamente a frase: A Palavra de Deus supre as 
 nossas necessidades 
 a) ensinando-nos a verdade. 
 b) condenando-nos. 
 c) corrigindo as nossas faltas. 
 d) dando-nos instruções para um viver recto. 
 
 
A NOSSA ATITUDE  
Objectivo 3: Seleccionar afirmações que descrevem atitudes que afectam os resultados do estudo da 
Bíblia. 
     A Bíblia é diferente de todos os outros livros. Tal como podemos melhor que um estranho 
compreender uma carta da família, também os verdadeiros Cristãos podem compreender melhor a 
Palavra de Deus. Isto é possível porque nos tornamos filhos de Deus quando nascemos de novo por 
meio da salvação. Temos o Seu Espírito tal como 1 Coríntios 2:6-16 garante. 
     Entrar na família de Deus é apenas um começo. Ao usarmos a Palavra de Deus, ficamos famintos 
de mais das Suas verdades. Como crianças que diariamente pedem aos pais que as alimentem, assim 
devemos ir a Deus para que a nossa fome espiritual seja satisfeita (veja 1 Pedro 2:2). 
     Também nos devemos abeirar da Palavra de Deus com um atitude de obediência. A criança que 
recebe o máximo amor dos pais e alcança uma herança é obediente. Ela aceita as ordens dos pais. O 
Apóstolo Paulo preocupou-se com a desobediência da igreja de Corinto e escreveu-lhes uma carta     
(1 Coríntios) para os aconselhar. Explicou-lhes que por causa das discussões e de outras más atitudes, 
não estavam a crescer espiritualmente. Disse ele: 
 
“Meus irmãos, quando estive convosco, eu não pude falar-vos como se fossem cristãos amadurecidos. 
Tive que falar-vos como se fossem ainda criancinhas na vida cristã. Tive necessidade de vos alimentar 
com leite, em vez de alimento sólido, porque não teriam podido digeri-lo. Nem o podem ainda. Porque 
vocês são ainda cristãos controlados antes pelos seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando 
têm invejas uns dos outros e se dividem em grupos desavindos, não é isso prova de que ainda só 
querem fazer a vossa vontade, e de que se comportam como gente que ainda não pertence ao Senhor?” 
(1 Coríntios 3:1-3*). 
 
     A nossa atitude deve incluir disciplina. Não podemos esperar que Deus nos revele coisas se não 
fizermos um verdadeiro esforço para aprender. A Escritura diz: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e 
encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á” (Mateus 7:7). Isso significa que devemos gastar tempo com o 
estudo cuidadoso. 
     Ora, para que o nosso estudo transforme a nossa vida, temos de ser receptivos. Devemos querer 
receber as instruções de nosso Pai celestial. Muitas vezes tentamos viver a nossa vontade. Tanto o Rei 
David como o profeta Isaías confessaram a Deus as suas necessidades e desejaram ser ensinados. 
 
“Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu 
paladar! mais doces do que o mel à minha boca” (Salmo 119:102-103)! 
 
“O Senhor deu-me as suas palavras de sabedoria, a fim de que possa saber o que devo dizer aos que 
estão cansados. Em cada manhã ele me acorda e abre o meu entendimento à sua vontade” (Isaías 50:4*). 
 
     Quando somos ensináveis, abeiramo-nos com humildade da Palavra de Deus. Pode acontecer 
pensarmos que somos muito sábios espiritualmente ou muito auto-justificados. Mas temos de lembrar 
que nós não nos podemos vangloriar. Deus fez-nos o que somos, tal como a Bíblia nos diz: 
 
“Mas vós sois d’Ele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito, por Deus, sabedoria, é justiça, e 
santidade, e redenção; para que, como está escrito: Aquele que se gloria glorie-se no Senhor”                
(1 Coríntios 1:30-31).  
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     Nunca poderemos aprender tudo sobre a Palavra de Deus. Mas continuamos a aprender à medida 
que o Espírito Santo nos revela a verdade de Deus. A nossa aprendizagem continuará mesmo no Céu, 
pois a Palavra de Deus nunca passará. 

Para Fazer 
 
9 Leia 1 Coríntios 2:10-12. Diga qual a resposta correcta à seguinte questão: Os que não são 
 Cristãos não podem compreender totalmente a Bíblia porque 
 a) não são ensináveis. 
 b) não têm o Espírito de Deus. 
 c) não têm fome da verdade. 
 
10 Diga qual a alínea que é a resposta ERRADA: As nossas atitudes relativamente ao estudo da 
 Palavra de Deus devem conter todas as características menos 
 a) a fome. 
 b) a obediência. 
 c) a auto-justificação. 
 d) a disciplina. 
 e) a docilidade. 
 f) a humildade. 
 
11 A atitude adequada para com a Palavra de Deus desenvolve-se quando 
 a) pensamos que somos compreendidos. 
 b) abrimos o coração para receber a Sua Palavra. 
 c) já aprendemos tudo. 
 
     Agora que já sabe mais sobre o porquê da necessidade de estudar a Bíblia e o modo de nos 
abeirarmos da Palavra de Deus, deve ansiar pelo estudo da Bíblia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


