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LIÇÃO 2 
Prepara-se 

 
     Já observou a obra de um pintor a desenvolver-se no decurso de poucos dias de trabalho? Na 
primeira pincelada ele pode esboçar uma mera sombra do quadro: uma lagoa, uma cerca, talvez um 
celeiro. Quando vemos o mesmo quadro dias mais tarde, ele acrescentou um sol poente, algumas 
nuvens, uma cerca de batentes cortados e um galho pendente. Ainda mais tarde, a pintura acabada terá 
todas as suas cores, os pormenores delicados e a perspectiva nítida. O estudo da Bíblia é mais ou 
menos assim. Nenhum assunto é dominado, nenhum sermão é preparado e nenhuma lição é 
completada duma só assentada. O estudo é cumulativo: Tudo quanto aprende é acrescentado àquilo 
que já sabe. A verdade bíblica é tal que o nosso quadro em relação a ela nunca é completo. Como 
estudante da Palavra, voltará repetidas vezes às Escrituras no seu estudo, e cada vez que as estuda, 
algo mais será acrescentado para tornar um pouco mais completo o quadro da verdade. 
     Nesta lição, discutiremos meios de lo ajudar a ler melhor a Bíblia e a compreendê-la à medida que 
se prepara para ministrar às necessidades do povo através da pregação e do ensino. 
 
Sumário da Lição 
LENDO PARA A DEVOÇÃO PESSOAL 
LENDO PARA A COMPREENSÃO 
     Leia para Ter uma Visão Geral 
     Leia para Ter uma Vista Panorâmica 
     Leia Procurando o Significado  
CONTINUANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
     Intelectual 
     Espiritual 
     Social 
     Físico 
 
Cada vez que alguma coisa é acrescentada, o quadro da verdade fica um pouco mais completo. 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar a necessidade da leitura bíblica como parte da devoção pessoal. 
2. Ler as Escrituras com propósitos específicos. 
3. Descrever a necessidade do estudo das Escrituras de forma contínua como parte do seu 
    desenvolvimento pessoal. 
 
 Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição e responda às perguntas do estudo da maneira habitual. 
2. Aprenda o significado das palavras-chave que são novas para si. 
3. Faça o auto-teste no final da lição. Verifique as suas respostas cuidadosamente comparando-as com  
    aquelas que são fornecidas no fim deste guia de estudos. Passe em revista quaisquer respostas a que  
    tenha respondido incorrectamente. 
4. Sugiro que adopte a prática regular de se avaliar a si mesmo, usando o formulário de avaliação  
    pessoal desta lição. Isto ajudá-lo-á a tornar-se um cristão mais consciencioso. 
 
Palavras-Chaves 
analogia   
analítico  
método    
perspectiva 
sintético 
método  
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LENDO PARA A DEVOÇÃO PESSOAL 
Objectivo 1. Explicar porque as devoções pessoais são importantes na vida daquele que ministra. 
 
     Eduardo trabalha para uma grande companhia na cidade e dá uma aula bíblica para adultos, todas as 
semanas na sua igreja local. O seu dia de trabalho começa às 8 horas, mas Eduardo chega no seu 
escritório pelas 7:15 horas para passar algum tempo sozinho em devoção pessoal. “Começo com o 
louvor e a oração” diz ele, “e depois de ter acabado a minha leitura bíblica fico sentado em silêncio, 
pensando em relação àquilo que li, às vezes escrevo no meu caderno. Este tempo que passo em 
devoção todas as manhãs dá início ao meu dia”. 
     As actividades devocionais pessoais são importantes para todos os cristãos, e especialmente quando 
ministra aos outros. Tornam-no consciente da presença de Deus para que reflicta a Sua beleza, a Sua 
graça e o Seu carácter. À medida que desenvolve este relacionamento com Ele, a sua compreensão do 
ministério e da necessidade humana crescerão à medida em que o seu desenvolvimento espiritual é 
dirigido pelo Espírito Santo. A sua compreensão do relacionamento entre as devoções pessoais e o 
ministério pode ser ajudada pela seguinte analogia simples: uma vaca procurando e encontrando relva 
nas primeiras horas do dia. Depois encontrará água e descansará à sombra durante um bom tempo. No 
final do dia fará o seu regresso para o celeiro, pastando enquanto anda. A questão do leite nunca lhe 
passou pela cabeça. Ela não está na pastagem para produzir leite. Está lá para comer relva, beber água 
e deitar-se à sombra. Assim acontece consigo com as suas devoções pessoais: não está no quarto de 
oração para produzir sermões e aulas. Está lá para o seu benefício e bênção pessoais. Porém, só à 
medida que nutre a sua própria vida espiritual será capaz de fortalecer os outros ao ministrar.  
     Como uma pessoa que ministra, só poderá compartilhar com os outros aquelas coisas espirituais 
que verdadeiramente lhe pertencem. Quando ministra aos outros, a Palavra que prega ou ensina deve 
ser viva e real para si. Quando a Palavra tiver passado tanto pelo coração como pela mente, abençoará 
aqueles que o ouvem. Só depois de ter encontrado um relacionamento realmente significativo com 
Deus é que poderá levar outros a Ele. Quando o Espírito Santo o orientar e revestir de poder, então 
poderá ajudar outros a alcançar a mesma experiência, porque só o relacionamento que realmente tem 
pode ser compartilhado com outras pessoas. O pastor espiritual deve procurar as pastagens verdes e as 
águas tranquilas da Palavra de Deus para ele mesmo, e depois levar outros para aqueles lugares de 
bênção. O que possui pode dar aos outros (Actos 3:6) e tomarão conhecimento de que tem estado com 
Jesus (Actos 4:13).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Circule a letra antes de cada afirmação VERDADEIRA em baixo.  
a) As devoções pessoais visam em primeiro lugar desenvolver capacidades e conhecimentos que são  
    necessários para ministrar. 
b) A pessoa que ministra pode levar outras pessoas a experiências espirituais mais profundas ao  
    indicar exemplos na Bíblia e na história daqueles que se tornaram gigantes espirituais embora ele  
    mesmo não esteja a crescer espiritualmente. 
c) Não podemos levar outras pessoas a experiências que nos são desconhecidas. 
d) Para liderar de modo eficaz, devemos nutrir a nossa própria vida espiritual e o nosso próprio  
    relacionamento com Cristo.  

 
 

Só à medida que nutrir a sua 
própria vida espiritual é que 
será capaz de fortalecer os 
outros ao ministrar. 
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Seguem-se algumas sugestões para a sua devoção particular: 
     Crie um hábito de oração e meditação diárias. Faça o tempo e leve tempo para estar só com Deus. 
Daniel fez da oração um hábito diário e continuou nele até mesmo quando confrontado com a morte na 
cova dos leões (Daniel 6:10). Quando Deus fez Josué líder de Israel, prometeu-lhe sucesso e 
prosperidade se ele lesse e seguisse a totalidade da Sua lei (Josué 1:6-9). A sua capacidade de cumprir 
fielmente o ministério para o qual Deus o chamou, dependerá grandemente do seu relacionamento com 
Deus e da sua diligência em obedecer à Sua Palavra. Talvez tenha de se levantar mais cedo ou ficar 
acordado até mais tarde, mas precisa de arranjar tempo para a comunhão particular com Deus todos os 
dias. 
 
2. Leia Mateus 26:36-46; Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46. O que é que esta experiência nos ensina a 
respeito das seguintes ideias? 
 
a) A oração: ________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) A reacção das pessoas perante crises espirituais: _________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) O Espírito e a carne: _______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Comece as suas devoções com louvor e adoração. Cultive no seu próprio coração um espírito de 
acções de graça e louvor a Deus. Pense na Sua misericórdia, na Sua bondade e no Seu amor enquanto 
dá graças a Ele. Aprenda a expressar verbalmente estes sentimentos. Fale com o seu Pai Celestial num 
nível de conversa, pessoal, de filho para pai. 
     Na oração pessoal, pode dar livre expressão aos seus sentimentos mais íntimos. David, nos Salmos, 
expressava as suas emoções, quer nas queixas contra os seus inimigos (Salmos 28:1-5) quer nos 
louvores ao seu Deus (Salmos 30:1-12). Esvazie o seu coração de toda a amargura, ira, e frustrações 
através da oração; então, espere na Sua presença até ficar cheio da Sua graça e bondade. Quando os 
seus pensamentos estiveram certos, a sua vida estará certa (Provérbios 4:23). 

 
3. A oração e o louvor nas devoções pessoais devem ser caracterizadas por 
a) pedidos regulares e persistentes a favor das necessidades pessoais e talvez das da igreja e da  
    comunidade. 
b) a expressão de amor e de gratidão, além de esperar na presença de Deus enquanto Ele renova o  
    nosso Espírito e o enche da Sua graça e bondade. 
c) trazer os seus problemas, as suas queixas e os seus pedidos perante Deus com grande intensidade. 
 
     Um plano sistemático de leitura, manterá a Bíblia no centro das suas devoções. Se ler três capítulos 
cada dia da semana e cinco capítulos aos domingos, pode ler a totalidade da Bíblia num ano. Outro 
plano sugere que leia três capítulos do Antigo Testamento todas as manhãs, e dois capítulos do Novo 
Testamento todas as noites. Seleccione um plano, um destes ou outro, e siga-o. Aquilo que o alimento 
é para o seu corpo, a Palavra é para o seu espírito. Pode perder uma refeição e sobreviver, mas se deixa 
de comer totalmente, morrerá. Assim é com a vida espiritual: precisa da Palavra para viver. Não fique 
desencorajado se não compreender tudo quanto lê, nem se lembrar de tudo.  
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     Um homem disse certa vez: “Pastor, leio a Bíblia mas não a guardo na memória. A minha cabeça 
não retém aquilo que leio”. “Continue a ler, mesmo assim”, disse-lhe o pastor, “uma cesta não 
conservará água dentro dela, mas é purificada à medida que a água passa por ela”. 
     Quando ler, deixe a Palavra falar para si. Não se apresse; demore o tempo suficiente para Deus lhe 
dizer alguma coisa. Passe algum tempo com Deus, e não se precipite ao ponto de perder a 
oportunidade de deixar Deus falar-lhe através da Palavra. 
     Pode usar a Palavra de Deus na oração e no louvor. Quando encontrar um texto das Escrituras que 
expressa a oração ou o louvor do seu coração, ofereça-o ao Senhor. Por exemplo, o Salmo 51 é uma 
oração por perdão. Efésios 1:15-23 é a oração de Paulo pelos crentes em Éfeso. Pode adorar o Senhor 
com o Salmo 66, um dos muitos cânticos de louvor escritos por David. Encontrará outros textos para 
usar de vez em quando. Eles abençoá-lo-ão e ministrar-lhe-ão quando os usar na oração e no louvor ao 
Senhor. 

 

 

 

 
     Decore alguns textos bíblicos que são os seus predilectos. Escreva um versículo num cartão e 
coloque a referência bíblica na parte de trás. Leve o cartão consigo, veja-o durante o dia e decore o 
versículo e a referência. Se surgir a oportunidade, use o versículo e ou compartilhe-o com alguém. A 
medida que encher a sua mente e o seu coração da Palavra de Deus, será acrescentada uma boa 
qualidade a todas as partes da sua vida, incluíndo os seus pensamentos e as suas acções. A sua boa 
atitude será como uma brisa refrescante para todas as pessoas com quem se encontrar. 
 
 
 
4. Talvez seja útil para si verificar quão frequentemente está a aproveitar 
a oportunidade da oração e do estudo bíblico. Marque um X na coluna 
apropriada para mostrar quão frequentemente se dedica a cada uma 
destas actividades. 
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Devoções pessoais       
Devoções familiares       
Acções de graças às refeições       
Manter uma atitude de adoração no serviço       
Orar ou meditar numa viagem de um lugar para outro       
Orar na ora de deitar       
Orar quando não consegue dormir       
Orar ao acordar de manhã       
Orar com alguém que tem uma necessidade       
Orar com quem visita a sua casa       
Orar ao visitar outros       
Orar num grupo ou corrente de oração       
Ler a Bíblia sistematicamente       
Decorar as Escrituras       
Frequentar seminários bíblicos       
Meditar nas Escrituras       
Determinar acções por padrões bíblicos       
Seguir exemplos bíblicos       
Usar a Bíblia ao ministrar       
 

 

Um plano sistemUm plano sistemUm plano sistemUm plano sistemático de leitura manterá a bíblia no centro de suas devoçõesático de leitura manterá a bíblia no centro de suas devoçõesático de leitura manterá a bíblia no centro de suas devoçõesático de leitura manterá a bíblia no centro de suas devoções    
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5. Explique porque é que as devoções pessoais são importantes na vida de quem ministra.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

LENDO PARA O ENTENDIMENTO 
 
Leia para Ter uma Visão Geral 
Objectivo 2. Descrever o método sintético do estudo da Bíblia. 
 
     É difícil dizer onde a preparação pessoal termina e onde começa a preparação para ministrar. 
Talvez não haja fim de uma nem início de outra, mas para a nossa consideração façamos a leitura das 
Escrituras o início da preparação para ministrar.  
     Toda a pessoa que ministra a Palavra no ensino ou na pregação precisa de fazer abundante uso do 
conhecimento bíblico. Ter familiaridade com a Bíblia como um todo, exige lê-la de ponta a ponta para 
conhecer o conteúdo e compreender o seu ensino. A leitura para fornecer conhecimento deve ser feita 
numa base regular e não apenas para cada sermão ou lição que preparar. Ministrar com a mente e o 
coração cheios da Palavra de Deus será uma bênção para os seus ouvintes e uma experiência 
recompensadora para si. 
     Para se contemplar toda a beleza de uma pintura, ela deve ser vista duas vezes, uma vez à distância 
e outra vez de perto. Ou, se assim preferir, pode obter uma vista de perto e depois afastar-se até certa 
distância para uma segunda vista. De qualquer maneira, contempla melhor quando pode vê-la como 
um todo e nos seus pormenores. De modo semelhante há duas maneiras de ver a Bíblia. Uma 
abordagem, o método sintético, que dá um quadro total das Escrituras. Neste método de estudo, as 
muitas partes da Bíblia são juntas para fazerem um só Livro, e os pormenores são vistos como parte da 
revelação total. Este quadro total exemplifica a unidade entre as muitas partes da Bíblia e as suas 
relações umas com as outras. 

 
6. Circule a letra de cada afirmação VERDADEIRA em baixo. 
a) Quando lemos a Bíblia para obtermos conhecimentos, a nossa leitura deve ser feita numa base  
    regular de modo que possamos ministrar com uma abundância de conhecimentos bíblicos. 
b) Para obtermos o máximo de proveito da nossa leitura bíblica, precisamos de ver a Palavra a partir  
    de uma perspectiva geral (para ver o quadro inteiro), e de perto (para ver os pormenores, também). 
c) No método sintético do estudo da Bíblia, obtemos compreensão da unidade das Escrituras através da  
    leitura da Bíblia inteira, do princípio ao fim. 

 
7. Descreva o método sintético do estudo da Bíblia.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Leia Para Ter Uma Vista Panorâmica 
Objectivo 3. Seleccionar uma afirmação que explique o valor do método sintético do estudo da Bíblia. 
 
     O menino estava em pé em frente da janela enquanto ouvia a trovoada que rugia lá fora. Já havia 
horas que a chuva caía, e com as luzes apagadas devido ao corte da electricidade. Estava escuro dentro 
e fora de casa. De repente, caiu um raio, e um estrondo de trovão sacudiu as janelas. Num breve 
instante, os seus olhos assimilaram a cena inteira: torrentes de chuva, poças de água, árvores curvadas 
pelo vento, um riacho a transbordar – tudo a preto e branco. O quadro total ficou a impressionar a sua 
visão mental. 
     De modo semelhante, a sua primeira leitura de um livro inteiro ou parte das Escrituras dar-lhe-á o 
seu quadro total. (Este é o método sintético mencionado antes, porque se aplica ao estudo de um livro 
individual ou de uma passagem extensa). Os pormenores são importantes só para ajudar a dar a 
impressão geral e a ideia principal. Leia rapidamente para evitar devaneios mentais, e obtenha só 
aquilo que consegue sem grande esforço. Esta primeira leitura rápida é importante para as leituras 
seguintes. 

 
8. Leia Mateus 14:23-32 rapidamente para obter uma vista panorâmica e uma impressão geral. Depois, 
feche a sua Bíblia e resuma a sua impressão geral deste texto das Escrituras numa ou duas frases. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Qual afirmação explica correctamente porque o método sintético do estudo da Bíblia é valioso? O  
método sintético é valioso porque:  
a) oferece os pormenores importantes que são necessários para a compreensão completa da Bíblia ou  
    de um dos seus Livros numa primeira leitura. 
b) fornece uma impressão geral e uma ideia principal do quadro total. 
c) transmite o espírito, o tom e o propósito total da Bíblia ou de um dos seus Livros num só instante. 

 
Leia Procurando o Significado 
Objectivo 4. Descrever o método analítico do estudo da Bíblia. 
 
     Na manhã seguinte o menino ficou à mesma janela e olhou o sol nascente num céu claro. 
Exceptuando a chuva que tinha caído e o vento que tinha soprado, as mesmas coisas estavam ali, e 
mais algumas. A segunda vista acrescentou a tudo mais pormenores e cores. 
     O mesmo tipo de coisa acontece quando lê uma passagem das Escrituras pela segunda ou terceira 
vez. A ideia geral da primeira leitura é preenchida com os pormenores obtidos na segunda leitura. 
Cores são acrescentadas à impressão geral. É possível que tenha que repetir o mesmo texto várias 
vezes antes de todos os pormenores ficarem no lugar certo, mas enquanto assim fizer, a passagem 
começará a impressionar-se na sua mente e no seu coração. É nesta altura que começa a conhecer não 
só o conteúdo, como também o significado das Escrituras. 
 
10. Circule as letras das afirmações em baixo que são VERDADEIRAS. 
a) Ao lermos à procura do significado, esperamos obter informações adicionais continuando a ler  
    rapidamente a Bíblia para ter uma vista panorâmica repetida. 
b) Ler à procura do significado é uma leitura mais lenta, em que procuramos concentrar os pormenores  
    importantes que acrescentam significado à impressão geral que obtivemos ao lermos visando a vista  
    panorâmica. 
c) A leitura à procura do significado simplesmente significa que lemos e relemos a mesma matéria  
    para a fixar nas nossas mentes, para nos dar o sentido daquilo que diz, e nos ajudar a compreender o  
    que significa. 
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     O método analítico do estudo bíblico, portanto, requer o estudo e a leitura cuidadosa das passagens. 
Isto ajuda-o a subdividir, dissecar e dividir a totalidade em partes, de modo que descubra mais 
significados. Pode ver, também, como as partes estão relacionadas entre si e a totalidade. Ler a Bíblia 
desta maneira, livro a livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e palavra a palavra, ajudá-lo-á a 
obter um conhecimento total da Palavra de Deus. A leitura sistemática, cuidadosa, e bem pensada é 
uma parte necessária da preparação para ministrar a Palavra na pregação e no ensino. 

 
11. Leia Mateus 14:23-32 de novo, pelo menos duas vezes. Agora, escreva as impressões que tirou do  
seu estudo cuidadoso. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

12. Descreva o método analítico do estudo da Bíblia. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

CONTINUANDO O DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
Objectivo 5. Explicar porque há uma necessidade de continuação do desenvolvimento pessoal na vida 
de quem ministra. 
 
     As coisas vivas crescem! Desenvolvem-se e dão fruto. O seu relacionamento com Deus é uma 
experiência da vida espiritual. Como tal, deve haver crescimento, desenvolvimento e fruto. Pedro 
desafia-nos “... crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo...”                 
(2 Pedro 3:18). Sem dúvida, a razão de nos desafiar a continuar a crescer é a tendência natural de 
“abrandar”. 
     Às vezes, os que ministram realmente “abrandam” no desenvolvimento e crescimento pessoais 
cedo no seu ministério. Para alguns, esta tendência aparece quando recebem o seu primeiro 
reconhecimento oficial. Para outros, ocorre quando têm a primeira oportunidade de pregar ou ensinar 
de modo regular. Alguns que ministram crescem e desenvolvem-se nos primeiros anos do seu serviço 
e nos anos seguintes, perdem o interesse pela maturidade adicional. Talvez “abrandem” quando acham 
que conseguiram o seu objectivo e ganharam certa medida de reconhecimento. Ou talvez sintam que 
não têm a capacidade de avançar para desafios maiores. 
     Não há lugar para semelhante atitude na experiência cristã, muito certamente não o há na vida de 
quem ministra aos outros. Cada nível de desenvolvimento tem a sua própria recompensa, mas 
nenhuma realização traz plena satisfação. Há outras alturas a serem alcançadas, porque a graça e o 
conhecimento do Senhor Jesus Cristo não podem ser esgotados. 
     Várias áreas da sua vida precisam de atenção constante para chegar à maturidade plena. A Palavra e 
o Espírito fornecem o suporte dentro do qual se desenvolve de modo a tornar-se uma pessoa 
equilibrada, madura e produtiva. Consideremos as áreas de desenvolvimento intelectual, espiritual, 
social e física na vida humana, onde Jesus estabeleceu um padrão de crescimento e desenvolvimento 
(Lucas 2:40). 
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13. Explique porque é que há uma necessidade do desenvolvimento pessoal continuo na vida de quem  
ministra. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Intelectual 
Objectivo 6. Seleccionar afirmações que descrevam correctamente a necessidade do desenvolvimento 
intelectual contínuo na vida de quem ministra. 
 
     Nunca pode tomar por certo que obteve um pleno conhecimento das Escrituras. A Palavra de Deus 
é uma fonte infinda de verdade, de inspiração e de instrução. A mesma passagem e os mesmos textos 
da lição revelarão novas compreensões através do estudo diligente. Isto acrescentará uma dimensão de 
satisfação pessoal que fará da sua experiência cristã algo profundo, enquanto desenvolve um 
conhecimento ainda maior de Jesus Cristo. 
     Seria bom comparar a sua necessidade de desenvolvimento intelectual com a experiência escolar do 
seu filho. Por exemplo, na primeira vez em que ele vai para a escola e aprende as coisas no nível 
primário, fica emocionado. Mas se o seu conhecimento, a sua capacidade de raciocinar e as suas 
habilidades nunca avançassem, não ficaria preocupado? É claro que ficaria! E se a sua compreensão 
das coisas espirituais não aumentar, aqueles que ouvem ministrar terão bons motivos para se 
preocuparem também. Certamente, aquele que alimenta os outros deve ter alimentos para o seu próprio 
estímulo intelectual.  
     Quando puder, acrescente livros úteis para o seu estudo, a começar com uma boa concordância e 
um dicionário bíblico. Para uma segunda versão das Escrituras, pode considerar a Edição Revista e 
Actualizada ou a Nova Versão Internacional se ainda não tiver um exemplar. Consulte alguém cuja 
opinião respeite, e peça que lhe dê sugestões acerca de quais livros e ajuda de estudo seriam de maior 
proveito para si. 
     À medida que continuar a desenvolver-se e a crescer intelectualmente, tirará proveito de outros 
cursos por correspondência. Talvez deseje entrar para um curso da escola bíblica de duração curta, ou 
até mesmo num programa do Instituto Bíblico num período maior. De qualquer maneira, o que 
importa é que continue a crescer e a desenvolver o seu conhecimento e compreensão da Bíblia. Muitos 
daqueles que se dedicam ao ministério lêem, também, as biografias inspiradoras de grandes cristãos. 
Estes livros podem aumentar o seu conhecimento, acerca de outras pessoas, que como você mesmo, se 
entregaram a Cristo e que cresceram na fé. Os seus testemunhos da graça de Deus vão inspirá-lo a 
fornecer boas ilustrações para as suas lições e sermões em dias futuros. 
 
14. Circule a letra antes de cada afirmação em baixo que descreve correctamente a necessidade do  
desenvolvimento intelectual contínuo na vida daquele que ministra. 
a) O desenvolvimento intelectual traz satisfação pessoal, motivação e maior capacidade de ministrar a  
    verdade da Palavra de Deus. 
b) A prioridade maior em preparar-se para ministrar é, segundo o ensino bíblico, crescer na dimensão  
intelectual. 
c) O crescimento no conhecimento é uma das características de uma vida espiritual saudável. 
d) O desenvolvimento intelectual deve continuar se a pessoa pretende servir de modo eficaz na  
    transmissão da Palavra de Deus. Isto quer dizer: devemos assimilar as verdades espirituais bem  
    como transmití-las aos outros. 
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Espiritual 
Objectivo 7. Explique a necessidade do desenvolvimento espiritual contínuo na vida de quem ministra. 
 
     O crescimento espiritual é um processo contínuo. Quando ministra aos outros, assume alguma 
responsabilidade por eles, ao dependerem de si pela sua instrução e orientação. À medida que crescer 
espiritualmente, poderá dar-lhes os cuidados que lhes são necessários. O nosso objectivo espiritual é 
sermos semelhantes a Cristo. É a vontade de Deus que cada um de nós seja transformado à imagem de 
Cristo (Romanos 8:29). À medida que mantemos comunhão com o nosso Senhor e crescemos no 
conhecimento da Sua Palavra, tornamo-nos mais parecidos com Ele. 
     Há sempre algo mais da graça e do conhecimento do Senhor Jesus a ser aprendido e experimentado 
(2 Pedro 3:18). Paulo nunca perdeu este desejo ardente. Depois de anos de ministério, reflectiu sobre 
isso quando disse: “Para conhecê-lo, e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação de suas aflições, 
sendo feito conforme à sua morte” (Filipenses 3:10). A sua própria experiência em Cristo desenvolverá 
conhecimento d’Ele, e isto desenvolverá carácter espiritual em si. Tornar-se-á progressivamente mais 
compassivo, mais compreensivo, mais paciente com as fraquezas dos outros, e mais cheio do Seu 
amor. Este é o processo através do qual Deus desenvolve em nós o coração de pastor. 
     A experiência do apóstolo Paulo dá-nos um exemplo excelente do desenvolvimento espiritual. 
Desde cedo na sua carreira missionária, Paulo mantinha um padrão muito rígido para a vida e o serviço 
cristãos. Quando João Marcos deixou Paulo e Barnabé durante a sua primeira viagem missionária, 
Paulo interpretou o facto como deserção, e não queria dar-lhe outra oportunidade para provar o seu 
valor  (Actos 15:36-41). No entanto, à medida que Paulo aprendia a viver segundo a orientação do 
Espírito (Romanos 8:4-11), ficava mais suave e brando nas suas atitudes para com os outros. Através 
da suave disciplina do Espírito, as suas atitudes antigas, que eram controladas pela natureza humana, 
foram substituídas por atitudes que trouxeram vida e paz. A transformação prática operada na sua vida 
como resultado do desenvolvimento espiritual é notada nos seus comentários dirigidos a Timóteo:     

“... Toma Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério”     (2 Timóteo 4:11). 
     À medida que vemos as nossas antigas atitudes, preconceitos e valores transformados pela obra do 
Espírito Santo que em nós habita, reconhecemos que as mudanças que o Espírito nos invocou a fazer 
têm produzido (e estão a produzir) o verdadeiro desenvolvimento espiritual. 
     Paulo, mesmo como crente maduro, apóstolo de valor provado e ministro fiel, sentia a necessidade 
de prosseguir para o objectivo final (Filipenses 3:12-14). Avisou contra a insuficiência ou a 
diminuição do esforço (1 Coríntios 9:24-27), dizendo em relação a si mesmo: “Antes, subjugo o meu 
corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira, a 
ficar reprovado” (1 Coríntios 9:27). O desagrado de Deus é expressado contra qualquer pessoa que 
recuar das Suas provisões para a vida e maturidade espirituais (Hebreus 10:38-39). 
     Tempos difíceis são oportunidades para o crescimento espiritual. As coisas que lhe acontecem  
podem ser usadas para ministrar aos outros, quando tiver encontrado Deus como fonte de ajuda para si 
mesmo. As cargas pesadas fortalecem-no; os tempos difíceis ensinam boas lições. 
     Deus deu a cada membro do corpo de Cristo algum ministério ou serviço. À medida que exercitar o 
ministério, este desenvolver-se-á, se for negligenciado, perder-se-á. O crescimento espiritual 
multiplicará a sua influência e eficácia em ministrar. 

 
I5. Explique a necessidade para o desenvolvimento espiritual contínuo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Social 
Objectivo 8. Identificar os benefícios que resultam do desenvolvimento social da pessoa. 
 
     Jesus era sociável. Frequentava casamentos, jantares e outras reuniões sociais. Visitava os 
pescadores à beira-mar, andava pelas cidades, pregava nas sinagogas e ensinava na praia. As multidões 
seguiam-No para as montanhas e as aldeias para ouvir as Suas palavras e as Suas bem-aventuranças. 
Onde quer que houvesse pessoas, Jesus estava lá. Onde quer que Jesus estivesse, o povo estava. “O 
campo é o mundo...” (Mateus 13:38), e John Wesley, um dos maiores lideres reavivalistas da Inglaterra 
disse: “O mundo é o meu campo de trabalho”. Isto deve dar-nos alguma ideia da necessidade de nos 
envolvermos na vida das nossas comunidades. 
     À medida que se envolve com as pessoas, pode ministrar a elas. Lições e sermões que se 
desenvolvem na base do contacto pessoal ajudarão a satisfazer as necessidades das pessoas. Jesus 
ministrava a indivíduos; algumas das maiores verdades que Ele proferiu foram dadas a uma só pessoa. 
Às vezes, as pessoas abrem o coração e revelam as suas necessidades só através do contacto pessoal. 
     Oportunidades para ministrar estão em todos os lugares. As pessoas precisam de cuidados 
individuais e de amor. Decida deixar as pessoas sentir-se melhor em relação a si mesmas do que se 
sentiam antes de se encontrarem consigo. Faça da consideração pelos outros um hábito de vida. Cada 
contacto pessoal pode ser uma oportunidade para ministrar. 
     O ministério bem-sucedido exige que saiba conviver com outras pessoas. Cada pessoa é uma só 
parte do corpo de Cristo, a Igreja, e devemos aprender a cooperar entre nós. Cada pessoa precisa da 
outra; nenhum de nós é independente. Algumas oportunidades de servir virão quando estiver 
envolvido com a sua comunidade. Se estiver envolvido, poderá mostrar a sua solidariedade em relação 
às difíceis condições morais e espirituais onde mora. 
     As pessoas podem criticá-lo pelo seu envolvimento social com os necessitados, assim como 
fizeram com Jesus (Mateus 11:19). Mas Ele serviu os homens daquela maneira, e você também o pode 
fazer. Lembre-se: os cristãos são o sal da terra, e para serem eficazes devem conviver com as pessoas 
do mundo e abençoá-las através do contacto com elas. Mas este contacto deve ter o seu objectivo: 
ministrar às necessidades do povo, de modo que este possa chegar a conhecer Cristo e a alegria da Sua 
salvação. 
 
16. Circule as letras antes de todas as afirmações em baixo que identificam os benefícios que  resultam  
do envolvimento social. O envolvimento social: 
a) leva-nos ao centro da actividade comunitária, onde podemos fazer contactos pessoais que   
    conduzirão à oportunidade para ministrar.  
b) é o ponto central do ministério, porque a acção social é o objectivo da Igreja. 
c) leva a influência da preparação da vida cristã para a vida moral e espiritual da comunidade. 

 
Físico 
Objectivo 9. Explicar porque quem ministra deve cuidar do seu corpo físico. 
 
     Paulo referiu-se ao cuidado do corpo físico nestas palavras dirigidas a Timóteo: “Porque o exercício 
corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente 
e da que há de vir” (1 Timóteo 4:8). As Escrituras ensinam claramente que o corpo não é superior à vida 
espiritual. Todavia, a Bíblia é igualmente clara ao ensinar que o corpo é o templo do Espírito Santo (1 
Coríntios 3:16). É óbvio que cada um de nós é responsável por cuidar do seu próprio corpo físico. Os 
cuidados apropriados, bons hábitos de saúde e exercício fazem parte necessária da vida de todos os 
cristãos. Se cuida do seu corpo, está a honrar o templo de Deus. Se negligenciar ou danificar o seu 
corpo, as leis físicas da vida exigirão a retribuição total. Neste assunto, como noutros, é necessário 
equilíbrio; nem deve forçar o seu corpo com actividades em demasia, nem ceder a ele, com pouco 
exercício e actividade. Descobrirá que quando mantém o seu corpo em boas condições, sente-se 
melhor, pensa melhor e todas as suas atitudes para com a vida e com o ministério são melhores. 
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17. Descreva pelas suas próprias palavras por que precisa de manter boa saúde.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Cada uma destas áreas de crescimento é importante para uma vida e ministério bem equilibrados. 
Não precisa, porém, de concentrar atenção indevida no crescimento por si só. Se fizer as coisas que 
promovem o crescimento ele ocorrerá de modo natural. 
     Uma criança pode desenterrar uma semente para ver se está a crescer. O agricultor plantará a 
semente, fará as coisas que ajudam as sementes a crescer e fará a colheita. 
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Auto-Teste 
 
1. A necessidade para as devoções pessoais na vida de quem ministra é melhor explicada como aquilo  
que: 
a) desenvolve o relacionamento espiritual básico entre uma pessoa e o seu Senhor. 
b) capacita uma pessoa a obter as suas lições e os seus sermões, visto que já fez as suas devoções. 
c) estabelece um bom padrão de responsabilidade no serviço. 
 
2. A necessidade da leitura da Bíblia e das devoções pessoais (na vida da pessoa que ministra) é  
melhor comparada nesta lição com a necessidade: 
a) da alma para a comunhão com outros com fé semelhante. 
b) do espírito para o refrigério que vem da presença do Senhor. 
c) do corpo para o seu alimento de cada dia. 
 
3. Quando a pessoa enche a sua mente com a Palavra de Deus e mantém uma vida devocional  
consistente, exemplificará: 
a) uma mente alerta, respostas rápidas e um domínio das coisas espirituais. 
b) um espírito doce, uma atitude sadia, bons pensamentos e acções que são como um sopro de ar  
    fresco. 
c) uma separação da sociedade que levará no fim à reclusão das pessoas e das coisas do mundo. 
 
4. Quando uma pessoa lê a Bíblia para obter o quadro total das Escrituras, qual é o método que usa? 
a) Analítico 
b) Sintético 
c) Antitético 
 
5. O método de leitura cuidadosa das Escrituras que ajuda a descriminar, a dividir a totalidade de     
modo que se possam compreender melhor os pormenores é: 
a) Sintético  
b) Antitético  
c) Analítico 
 
6. As Escrituras ensinam-nos que Jesus crescia e fortalecia-Se em espírito, cheio de sabedoria; e a 
graça de Deus estava sobre Ele (Lucas 2:40). Pedro diz que Jesus nos deixou um exemplo, para que 
sigamos as Suas pisadas (1 Pedro 2:21). Nestes versículos, vemos que a vontade de Deus para nós é 
que: 
a) aceitemos a salvação como experiência definitiva, nunca esperando que cresçamos e nos  
    desenvolvamos, pois Jesus fez tudo por nós. 
b) nos desenvolvamos intelectual, física, espiritual e socialmente.  
c) esperemos que a vida espiritual, uma vez começada, possa levar ao crescimento e ao     
    desenvolvimento. 
 
7. Uma das razões porque Pedro desafia os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor     
é que há uma tendência natural para: 
a) sentir que já recebemos na conversão tudo quanto existe para receber. 
b) contentar-nos com a experiência da salvação e com o conhecimento de que somos cristãos. 
c) abrandar o nosso esforço para crescer e amadurecer em termos do desenvolvimento pessoal. 
 
8. A pessoa que ministra precisa de crescer no conhecimento da Palavra porque: 
a) nunca se podem esgotar as riquezas dela, porque cada leitura revela novas compreensões e 
    verdades mais profundas. 
b) é o mandamento do Senhor e o testemunho da nossa experiência; quanto mais nós a estudamos,  
    tanto mais rica ela se torna. 
c) são verdadeiras as duas respostas: a) e b). 
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9. Em termos do desenvolvimento espiritual pessoal, é um facto que se alguém deixar de exercer e     
desenvolver o seu ministério, este:  
a) talvez não seja eficaz em levar a efeito a comissão de Cristo. 
b) será perdido. 
c) pode acabar por se tornar ineficaz em anos futuros. 
 
10. A área de desenvolvimento social é essencial porque: 
a) somos chamados para salvar o mundo através da acção social. 
b) os cristãos são chamados para trabalhar, andar e testemunhar entre as pessoas que compõem a  
    sociedade. 
c) quando ficamos socialmente envolvidos, tornamo-nos populares para as pessoas da comunidade. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
9. b) fornece uma impressão geral e uma ideia principal do quadro total. 
 
1. a) F 
    b) F 
    c) V 
    d) V 
 
10. a) F 
      b) V 
      c) V 
 
2. a) A oração é vitalmente importante; prepara e capacita-nos para as provações que enfrentamos. É  
        também, fisicamente exigente. O exemplo de Jesus é o padrão para todos nós. Se é para  
        realmente sentirmos o fardo de um mundo perdido, a preocupação espiritual por ele, devemos  
        captar a visão de joelhos. 
    b) A maioria de nós, como discípulos, é lenta a compreender a grande urgência da oração  
        consistente e intercessora. Poucos, na realidade, oram como devem. Lembre-se: os discípulos não  
        disseram a Jesus: “Ensina-nos como orar”, mas: “Ensina-nos a orar”. 
    c) O espírito humano é rápido a dizer: “Sim, orarei”, mas quando chega a hora da oração devemos  
        aplicar todos os nossos esforços para arranjar tempo para a oração e para orar numa base  
        consistente. 
 
11. A sua resposta é provavelmente muito mais pormenorizada do que aquela que deu à pergunta  
 
8. Provavelmente incluiu o facto de que Jesus mandou os discípulos para outra banda enquanto Ele  
    despedia a multidão, que Ele subiu sozinho ao monte para orar. Entretanto, os discípulos  
    enfrentaram ondas fortes e um vento contrário. E, de madrugada, Jesus apareceu caminhando por  
    cima do mar. De início, os discípulos assustaram-se, mas depois, Jesus identificou-Se. Pedro, vendo  
    que era Jesus, procurou ir ter com Ele, mas quando tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas,  
    começou a ir para o fundo. Depois da sua vida salva por Jesus, foi repreendido pela sua pouca fé. 
 
3. b) a expressão de amor e de gratidão, além de esperar na presença de Deus enquanto Ele renova o  
    nosso espírito e o enche da Sua graça e bondade. 
 
12. Este é o método de estudo bíblico pelo qual consideramos cada parte para ver o que significa. Pelo 
nosso estudo cuidadoso e profundo de cada parte, ganhamos um melhor conhecimento geral das 
Escrituras. 
 



 35 

4. Espero sinceramente que tenha podido marcar muitos na coluna “diariamente”; senão, oro para que 
tenha o propósito de trabalhar para melhorar nestas áreas importantes da vida espiritual. 
 
13. A sua resposta. Já reparei que nenhum de nós chega, nunca, a uma posição em que já não é 
possível mais desenvolvimento. Somos desafiados ao crescimento contínuo na Palavra. É só à medida 
que crescemos espiritualmente somos transformados à imagem de Cristo. 
 
5. As devoções pessoais desenvolvem os relacionamentos espirituais básicos entre o Senhor e aquele 
que ministra. À medida que este relacionamento cresce, a pessoa desenvolve uma compreensão 
espiritual nas riquezas da graça de Deus e na sua maneira de se poder aplicá-lo à necessidade humana. 
Ninguém pode levar os outros para uma vida mais profunda de que ele mesmo tenha experimentado. 
Na oração e na adoração, a pessoa lança os seus cuidados sobre o Senhor e fica cheia da graça de 
Deus. E no estudo da Bíblia, ficamos iluminados em relaçção à vontade de Deus e purificados 
também, sendo capacitados para o serviço. 
 
14. Deve ter circulado as respostas a), c) e d).  
 
6. Todas estas afirmações são verdadeiras. 
 
15. A nossa maior necessidade é conhecer Jesus, tornar-nos mais semelhantes a Ele. Fazemos isto  
através da comunhão com Ele na oração e da entrega das nossas vidas totalmente a Ele. 
 
7. O método sintético é a maneira de estudar como as várias partes da Bíblia se relacionam com a 
revelação total. Este método exemplifica-nos a mútua união entre as muitas partes da Bíblia, e com a 
revelação inteira quando olhamos a certa distância. 
 
16. Deve ter circulado as afirmações a) e c). 
 
8. A sua resposta. Os doze lutam contra uma tempestade na Galileia. Quando Jesus aparece andando 
sobre as águas, Pedro tenta ir para Ele. 
 
17. A sua resposta. Visto que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, deve receber os 
cuidadosapropriados. Funciona melhor quando se recebe uma boa alimentação, descanso suficiente e 
exercícios com regularidade. A maneira como se sente fisicamente tem uma influência muito 
importante sobre as suas atitudes espirituais e mentais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


