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LIÇÃO 1 
Benefícios do Estudo Bíblico 

 
     Há muitos anos, o comandante de um navio atracou numa linda ilha do Pacífico Sul. Tinham-lhe 
dito que os seus habitantes, anteriormente canibais, eram agora muito amáveis e interessados em 
comerciar com outros povos. 
     Ao conversar com o chefe da ilha, o comandante viu que ele possuía uma grande Bíblia. Sorriu e 
disse-lhe: “Certamente não acredita nesse alfarrábio. Está desactualizado e não interessa a ninguém”. 
     O chefe olhou para os fortes soldados que constituíam a sua guarda de honra e virou-se para o 
comandante: “Capitão”, disse calmamente, “o senhor pode achar que este livro não interessa a 
ninguém. Mas o que não sabe é que ele está a beneficiá-lo. Se não fosse este livro ter transformado as 
nossas vidas, o senhor estaria neste mesmo momento a ser cozinhado”. 
     O efeito que o estudo da Bíblia exerce sobre a nossa vida influencia também a vida dos outros. O 
comandante desta história foi beneficiado porque alguém tinha lido a Bíblia. Nesta lição, irá ver de 
que modo o estudo da Bíblia o pode beneficiar. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Porquê Estudar a Bíblia? 
Quais os Benefícios Desse Estudo? 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Explicar porque devemos estudar a Bíblia. 
Indicar dez benefícios do estudo da Bíblia. 
Compreender a importância do estudo regular da Palavra de Deus. 
 
PORQUÊ ESTUDAR A BÍBLIA? 
     Devemos estudar a Bíblia por muitas razões. Vejamos três delas: (1) é um privilégio; (2) é uma 
forma de crescermos espiritualmente; (3) é um método de conhecermos o plano de Deus. 
 
Um Privilégio 
Objectivo 1: Identificar razões que indicam ser um privilégio o estudo da Bíblia. 
     Certo dia, dois amigos meus receberam uma carta especial. Era um convite para se encontrarem 
com a Princesa Ana de Inglaterra. Já era um privilégio receber uma carta de alguém tão importante 
mas o que a carta lhes oferecia era um privilégio ainda maior – a oportunidade de estarem com uma 
princesa! 
     O leitor e eu recebemos também uma carta importante, uma mensagem pessoal de alguém superior 
a qualquer rei terrestre – do próprio Deus! Mas ainda mais importante do que receber essa carta e 
poder lê-la é o convite que ela contém. Na carta, a que nós chamamos Bíblia, Deus convida-nos a 
sermos Seus Filhos e a vivermos com Ele para sempre! Diz-nos que nos podemos tornar Seus filhos, 
aceitando o Seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Não é um privilégio maravilhoso 
podermos aprender de Deus e das Suas promessas, através do estudo da Bíblia? 
 

Para Fazer 
 
1   Um dos maiores privilégios que podemos alcançar é receber uma mensagem pessoal 
  a) do presidente do país 
  b) do nosso melhor amigo 
  c) de Deus.  
 
2   Quais das seguintes frases nos dizem a razão do estudo da Bíblia ser um privilégio? 
  a) É uma carta pessoal de Deus para todos os Seus filhos. 
  b) Deus quer falar-lhe d’Ele e de si. 
  c) Porque é o que diz este curso. 
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Uma Forma de Crescer 
Objectivo 2: Identificar afirmações que nos mostram de que modo a Bíblia ajuda o                       
crente a crescer. 
     Para serem saudáveis e normais, as crianças devem crescer e alimentar-se com a comida essencial 
e necessária para esse crescimento. 
     A Bíblia diz que, como filhos de Deus, devemos crescer espiritualmente. Em Efésios 4:15, lemos: 
“Cresçamos, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo.” O nosso alimento espiritual é a Bíblia e 
“comemos”, estudando-a. À medida que estudamos, passamos a conhecer melhor o nosso Salvador 
Jesus Cristo. Este conhecimento é o que nos ajuda a crescer e a tornarmo-nos Cristãos fortes. “Até que 
todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito... Para que não 
sejamos mais meninos inconstantes” (Efésios 4: 13-14). 

 
Para Fazer 

 
3 Escolha as duas respostas que melhor completam esta frase: O estudo da Bíblia ajuda um 
 crente a crescer porque 

 a) se alimenta espiritualmente. 
  b) aprende mais de Jesus Cristo.  
  c) os seus conhecimentos torná-lo-ão uma pessoa importante na igreja. 

 
     Decore os seguintes versículos, para os poder repetir como uma promessa feita ao Senhor Jesus 
Cristo. 
      
“Bendito és Tu, ó Senhor; ensina-me os Teus estatutos. Em Teus preceitos meditarei, e olharei para os 
Teus caminhos. Recrear-me-ei nos Teus estatutos: não me esquecerei da Tua Palavra”                      
(Salmo 119:12, 15-16). 

 
Um Método Para Aprender o Plano de Deus 
Objectivo 3: Compreender a importância de conhecer o plano de Deus. 
     Há alguns anos atrás, uma amiga minha não se sentia bem. Não estava doente fisicamente mas 
sentia-se mal. Foi então que recebeu uma carta de um jovem que se iria tornar seu marido. Ele 
encorajou-a, disse-lhe que a amava e que queria casar-se com ela. Foi admirável a rapidez com que 
ela recuperou, depois de receber uma carta de alguém que realmente se preocupava com ela. 
     A Bíblia é como essa carta porque nos fala do amor que Deus tem por nós. Nela, dá-nos também 
instruções sobre a forma de vivermos e promete que um dia viveremos com Ele por toda a Eternidade! 
     Se estivermos tristes ou não nos sentirmos bem, é maravilhoso irmos à mensagem pessoal de Deus 
e ler quais os planos que Ele tem para nós. Este estudo ajuda-nos a sentirmo-nos melhor, encoraja-nos 
e mostra-nos que somos importantes para Deus. 
     Ao estudarmos a Bíblia, não somente passamos a conhecer os planos que Deus tem para o nosso 
futuro como também as promessas que nos reserva para o presente. Na próxima secção, iremos 
analisar algumas dessas promessas. 

 
Para Fazer 

 
4  Circule as alíneas que completam correctamente a frase:  
  É importante conhecermos o plano de Deus porque 
  a) contém as Suas promessas. 
  b) oferece esperança e encorajamento. 
  c) mostra quão indignos somos. 
  d) revela o amor de Deus por nós. 
  e) dá uma direcção à nossa vida 
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5  Escreva os versículos que aprendeu no Salmo 119.  
  Utilize-os como uma oração e agradeça ao Senhor pela Sua Palavra. 
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
QUAIS OS BENEFÍCIOS DESSE ESTUDO? 
Objectivo 4: Indicar dez benefícios de um estudo bíblico sincero. 
     Um benefício é algo que nos é útil. Escolhemos dez dos muitos benefícios que recebemos do 
estudo da Bíblia e usamos as letras da palavra BENEFÍCIOS para nos ajudarem e lembrarmo-nos 
deles. 
    Base de Fé 
    Esperança 
    Nutrição para a alma 
    Encorajamento 
    Felicidade 

  Inspiração 
  Contentamento 
  Informação 
  Oração 
  Segurança

B – Base da Fé: As respostas da Bíblia às nossas mais importantes perguntas constituem a base da 
nossa fé, dando um significado e propósito à vida. Libertam-nos da ignorância e do erro. 
E – Esperança: Pela leitura e prática da Bíblia, adquirimos a esperança e a certeza de que não 
estaremos sozinhos a enfrentar os problemas e dificuldades da vida e de que, um dia, estaremos para 
sempre com o Senhor. “Eis que eu estou convosco, todos os dias, até à consumação dos séculos”     
(Mateus 28:20). 
N – Nutrição para a Alma: A Bíblia é o alimento que mantém viva a nossa alma. Lendo-a 
diariamente, recebemos saúde e força quer para a alma quer para o corpo. Jesus disse: “Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4). 
E – Encorajamento: A Palavra de Deus está cheia de encorajamento para a nossa vida. Dá-nos 
exemplos do Seu amor e promete cuidar de nós. No livro de Pedro, há um versículo maravilhoso que 
deve decorar: “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós”                    
(1 Pedro 5:7). 
F – Felicidade: Felicidade é o que todo o ser humano procura desde sempre e é o que a Bíblia oferece 
a todos quantos a lêem e a guardam no seu coração. “Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem 
as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas...” (Apocalipse 1:3). 
I  – Inspiração: Através da Sua Palavra, Deus inspira-nos ou transmite-nos fé para a Sua salvação, 
esperança para o nosso futuro e amor para com os outros. Inspiração é uma influência que nos conduz 
a boas ideias ou acções. Muitos poetas, músicos e artistas receberam inspiração da Bíblia. A Bíblia 
transmitiu-lhe maravilhosas ideias para poemas, músicas ou quadros. 
C – Contentamento: Ao lermos a Bíblia, ficamos mesmo contentes. Tal como ficamos satisfeitos 
quando recebemos boas notícias dos que amamos, também ficamos contentes quando lemos do amor 
que Deus tem por nós. As instruções que Ele nos dá trazem-nos também alegria porque sabemos que 
são para o nosso bem. O Salmo 119:111 diz: “Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para 
sempre; pois são o gozo do meu coração.” 
I  – Informação: As informações que encontramos na Bíblia respondem às nossas mais importantes 
perguntas. A nossa vida é como uma estrada e, por vezes, precisamos de obter informações correctas 
para não nos perdermos no caminho. Por isso, as estradas contêm informações úteis para o viajante. A 
Bíblia é a nossa informação nesta estrada da vida que percorremos. 
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O – Oração: A Bíblia ensina-nos a orar, para podermos ter comunhão com Deus. Pela oração, 
falamos pessoalmente com Ele e Ele connosco. Este é um dos maiores benefícios que podemos 
imaginar. 
S – Segurança: Segurança não significa apenas salvação mas também provisão para o futuro. Na 
Palavra de Deus, encontramos real segurança porque nos guia sãos e salvos a Cristo e a um lar eterno 
nos Céus. É a nossa “espada e escudo” contra o pecado e Satanás se a estudarmos com regularidade. 
 

Para Fazer 
 
6   Escreva de cor os dez benefícios que se obtêm de um sincero estudo bíblico. Se se lembrar de 
   outros, escreva-os também. 
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
 
7 No espaço em branco, ao lado da descrição (coluna da esquerda) escreva o número do  
 benefício descrito (coluna da direita). 
 
   a) É o alimento que nos fortalece   1. Segurança 
 
   b) Deus preocupa-se connosco    2. Informação 
 
   c) Deus está sempre connosco    3. Inspiração 
 
   d) As boas novas da Bíblia trazem-nos alegria  4. Base da Fé 
 
   e) É um mapa que nos guia no nosso caminho  5. Encorajamento 
 
   f) Guarda-nos no presente e no futuro   6. Oração 
 
   g) Transmite-nos boas ideias    7. Contentamento 
 
   h) Liberta-nos do erro da ignorância   8. Nutrição para a Alma 
 
   i) Contém o segredo da nossa felicidade  9. Esperança 
 
   j) Ensina-nos a comunicar com Deus      10. Felicidade 


