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LIÇÃO 5 
Estudo de um Livro 

 
     Pode parecer mais fácil conhecer meia dúzia de versículos favoritos para nos guiarem e nos 
alimentarem espiritualmente. Mas necessitamos de uma “dieta completa” da Palavra de Deus para 
podermos crescer até à estatura perfeita de Cristo (Efésios 4:13). Temos de ingerir diariamente a 
Palavra de Deus no nosso coração, para podermos alcançar este propósito. 
     Jesus disse: “... Eu sou o pão de vida; aquele que vem a mim não terá fome; e quem crê em mim 
nunca terá sede” (João 6:35). Como pão da vida, Jesus é a nossa fonte da vida. Para melhor 
entendermos a nossa vida em Cristo, precisamos de estudar o que cada livro da Bíblia diz sobre Ele. A 
nossa fé aumenta com o nosso conhecimento. 
     Quando perguntaram a Jesus que fazer para agradar a Deus, a Sua resposta foi que Deus queria que 
cressem no Seu Filho. Quando cremos n’Ele, então podemos fazer a vontade de Deus (João 6:28-29). 
 
Nesta Lição Estudará... 
Os Benefícios do Estudo dos Livros da Bíblia 
O Confronto com um Livro Individual 
O Livro de Colossenses 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Compreender melhor os propósitos do estudo da Bíblia. 
Pôr em prática o que aprendeu sobre o estudo da Bíblia. 
 
OS BENEFÍCIOS DO ESTUDO DOS LIVROS DA BÍBLIA 
Objectivo 1: Indicar os benefícios pessoais do estudo de cada livro. 
     A seu tempo, o estudo que fizer de cada livro da Bíblia dar-lhe-á uma forte familiaridade com toda 
a revelação de Deus. Poderá ver de que modo se encaixam uns nos outros os eventos da Bíblia. Ficará 
melhor informado e espiritualmente preparado para o cumprimento da profecia relativa à segunda 
vinda de Cristo. Formará um sólido fundamento para outros estudos sobre verdades e lições 
espirituais específicas. 
     Um benefício muito importante do estudo da Palavra de Deus, livro por livro é poder ver ensinos 
particulares no contexto. Muitas vezes, podemos compreender o verdadeiro significado de uma 
passagem apenas quando vemos o contexto. Assim, a familiaridade da Bíblia vai ajudar-nos a 
reconhecer e a resistir aos falsos ensinamentos. Estes estão tão espalhados como no tempo da 
primitiva igreja. Muitas das Epístolas do Novo Testamento lidam directamente com os falsos ensinos 
que se levantavam com o rápido avanço do Evangelho logo após a morte e ressurreição de Jesus. 
     O maior benefício do estudo da Bíblia, livro por livro é que a Bíblia tornar-se-á em nós a Palavra 
viva. Sempre que tivermos problemas na nossa vida diária, podemos ir à Bíblia em busca de ensino 
para fortalecer a nossa fé e instruir-nos no que fazer. 
 

Para Fazer 
 
1 Indique três benefícios pessoais do estudo de um livro em especial. 
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O CONFRONTO COM UM LIVRO DA BÍBLIA 
Objectivo 2: Indicar os três principais passos no estudo de um livro. 
     Começa-se o estudo de um livro lendo-o todo. Ao completar a leitura de um livro, começamos a 
vê-lo como um quadro. Aconselho-o a ler Colossenses ou qualquer outro livro que queira estudar uma 
ou mais vezes (mesmo 10 ou 12) antes de começar a fazer anotações ou a tentar responder a muitas 
perguntas. Isso dar-lhe-á uma ideia geral do assunto central do livro. Dir-lhe-á também qual o 
sentimento do autor, que poderá ser de desespero, encorajamento, adoração, esperança, gozo, 
preocupação, pena, humildade, julgamento ou qualquer outro sentimento humano. Igualmente as suas 
leituras revelar-lhe-ão as palavras e frases chave que se repetem por todo o livro. 
     O primeiro passo é ler e observar até ver o que o autor pretende dizer. Este passo exige tempo e 
paciência bem como o desejo de saber o que diz a Palavra de Deus. 
     O segundo passo é interpretar o que o autor quer dizer. Utilize as três regras de interpretação 
descritas na Lição Nº 4. Faça perguntas, preste atenção ao contexto e leia Escrituras relacionadas. 
Igualmente, atente para o estilo literário, a linguagem e a organização das ideias. Faça as suas 
observações baseadas no que essas coisas lhe revelam. Tente sumariar o significado do livro. Isso 
significa que deve pegar nos pontos centrais do livro e mostrar a relação existente entre eles, numa 
breve redacção. Use palavras suas. Logo que tenha feito isso, o livro tornar-se-lhe-á vivo. Pode tornar-
se uma parte de si mesmo, uma força viva pessoal. 
     O terceiro passo é aplicar esta força viva à sua própria vida. Deve deixar que o que aprendeu 
sobre Cristo transforme o seu carácter e as suas acções. Quando isso acontecer, a sua vida será uma 
“luz” para os outros. Será capaz de lhes mostrar o caminho para Cristo. 
 

Para Fazer 
 
2 Indique os três passos principais no seu confronto com o estudo de um livro de Bíblia. 
 
             
 
             
 
             
 
O LIVRO DE COLOSSENSES 
Objectivo 3: Identificar as ideias centrais do livro de Colossenses. 
     Antes de prosseguir esta lição, pare aqui e leia agora Colossenses. Talvez o deva ler várias vezes 
antes de tentar interpretá-lo. Se a sua Bíblia tiver algum comentário, esquema ou introdução ao livro, 
então leia isso tudo também. Verá que o motivo de Paulo escrever à igreja de Colossos foi o de se 
opor aos falsos ensinamentos que lá surgiram. O seu ponto central é que “Jesus pode dar uma 
salvação completa”. 
     Depois de ler uma vez o livro, continue o seu estudo, relendo-o e anotando as suas impressões 
sobre o livro. Note com que frequência se repetem estas palavras: fé, libertar, vida em Cristo. Ao ler, 
anote as palavras repetidas. Elas ajudam-no a identificar as ideias centrais. 
 

Para Fazer 
 
3 Qual lhe parece ser o sentimento de Paulo ao escrever esta carta? Veja os versículos 1:2-14; 
 1:24 e 2:1-2, 5. 
 a) irritação. 
 b) piedade. 
 c) preocupação. 
 
4 Baseado na sua leitura, qual das seguintes afirmações dá uma ideia do livro de Colossenses? 
 Leia os versículos 2:10 e 3:11. 
 a) Recebemos vida perfeita por meio da união com Cristo. 
 b) Recebemos vida perfeita no céu. 
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Objectivo 4: Usar algumas das regras de interpretação para estudar extractos seleccionados de 
Colossenses. 
     O estilo literário de Colossenses é o epistolar. O autor, Paulo, discute os falsos ensinamentos sobre 
a salvação. Utiliza figuras de estilo para ajudar as pessoas a imaginarem o que realmente significa a 
união com Cristo. Por exemplo, em 2:8, diz ele: “Tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, 
por meio de filosofias e vãs subtilezas...” Quando estamos unidos a Cristo, estamos livres das regras 
humanas relativas à salvação. A salvação não é nenhuma prisão. Não somos escravos. 
     Paulo utiliza também diversas formas de organizar as ideias de modo a enfatizar os seus pontos 
centrais. Anote o que encontrar a este respeito a faça depois os seguintes exercícios. 
 

Para Fazer 
 
5 Preencha os espaços em branco com a(s) palavra(s) correcta(s). 
 
 a) Paulo utiliza três figuras de estilo para ilustrar a mudança completa operada na nossa vida 
 e proveniente da nossa união com Cristo Os versículos 2:11-12, 20 simbolizam esta mudança  
 
 com       (2:11),              (2:12)  
 
 e       (2:20). 
 
 b) Há várias ilustrações da nossa vida em Cristo. Nos versículos 1:18 e 2:19, a Igreja é  
 
 comparada a um     controlado por Cristo que é a     . 
 
 Nos versículos 3:9-14, a nossa vida é comparada a uma       . 
 
 

COMO FAZER UM ESQUEMA  
 

A. Primeira ideia central 
 
 1. Primeiro grande ponto central relacionado com a primeira ideia central 
 
            a. Ponto menor 
 
            b. Ponto menor 
 
      2. Segundo grande ponto central relacionado com a primeira ideia central 
 
            a. Ponto menor 
 
            b. Ponto menor 
 
B. Segunda ideia central 
 
      1. Primeiro grande ponto central relacionado com a segunda ideia central 
 
            a. Ponto menor 
 
            b. Ponto menor 
 
      2. Segundo grande ponto relacionado com a segunda ideia central 
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Para Fazer 
 
6 Para cada ponto central descrito na coluna em cima, escreva o número que representa o 
 modo de organizar as ideias, descritas na coluna da direita. 
 
 1. Contraste e comparação 
 2. Repetição 
 3. Razões e resultados 
 
    a) Versículos 2:12-13, 20 e 3:1 referem-se à vida em Cristo. 
 
    b) Versículos 3:10-11 referem-se a todos os Cristãos como sendo o mesmo em  
        Cristo. 
    c) Versículos 2:20 e 3:1, 5, 9-10 referem-se à relação entre pecado, morte e vida. 
 
     É útil ver o ensino de um livro no seu contexto, comparando-o com o ensino relacionado em outros 
livros. Se conferir as margens de Colossenses, verá muitas referências a Efésios. Uma delas é Efésios 
2:1-10. Aí, lemos mais uma vez sobre a passagem da morte para a vida. 
 
 

EXEMPLO DE UM ESQUEMA DE COLOSSENSES 
 

A. Saudação e Oração 
 
      1. Graças pelo povo 
 
      2. Oração pelo povo 
 
B. A natureza e a obra de Cristo 
 
      1. Natureza de Cristo 
 
            a. Completa natureza divina 
 
            b. Criador e Salvador 
 
      2. Obra de Cristo por nós 
 
            a. Fez-nos os Seus amigos 
 
            b. Dá-nos poder para servir 
 
C. A nova vida em Cristo 
 
      1. Uma vida de poder 
 
      2. Uma vida de liberdade 
 
      3. Uma vida de novas relações 
 
            a. Relações com Deus 
  
            b. Relações com as pessoas 
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Para Fazer 
 
7 Transcreva e reflicta sobre Efésios 2:9-10.         
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
     O pensamento destes versículos não foi certamente novidade para si pois ele relaciona-se com o 
que já aprendera com Colossenses. Isso recorda-nos que a Bíblia consiste de muitos livros sendo 
apesar disso um único livro. 

Para Fazer 
 
8 Sucintamente, diga o que significa para si o estudo.       
 
             
 
Objectivo 5: Indicar de que maneira pode levar uma vida plena com Cristo, tal como Colossenses 
ilustra. 
     Só quando considerar os ensinamentos da Palavra de Deus e corresponder a eles, pode realmente 
tirar benefícios do seu estudo. Só o conhecimento não chega. Deve aplicar o que já aprendeu e 
permitir que Deus encaixe a sua vida no Seu plano. 
     Nenhum de nós pode dizer ter chegado a um ponto em que podemos afirmar estarmos a viver 
100% a vida descrita em Colossenses. No entanto, Deus tem-nos ajudado e reivindicamos as Suas 
promessas para uma ajuda contínua. 
 

Para Fazer 
 
9 Para entrar na presença de Deus, não devo 
 a) permitir ficar abalado na esperança que já alcancei. 
 b) visitar outra igreja. 
 
10 Para pregar Cristo aos outros, devo utilizar 
 a) o poder que Cristo me dá. 
 b) todo o poder que tiver em mim. 
 
11 Vede que ninguém vos escravize usando 
 a) pesadas cadeias de ferro. 
 b) o engano da sabedoria humana. 
 
12 Sede justos uns com os outros, lembrando-vos que 
 a) os outros se podem vingar de vós. 
 b) tendes também um Senhor no céu. 
 
     Assim completámos o breve estudo de Colossenses. Há-de querer continuar a estudar este livro 
quando vir de que modo ele se relaciona com outros. Igualmente, possui preciosas verdades que 
enriquecem a nossa vida devocional. Que Deus o abençoe quando aplicar a sua capacidade a este e a 
outros livros da Bíblia. 
 


