LIÇÃO 8
Estudo Devocional
O estudo devocional é muito pessoal. O seu propósito é levar-nos mais perto de Deus. Introduz-nos
a um contacto mais íntimo com profundas verdades espirituais. O Espírito Santo é o nosso guia. Mas
o Diabo não gosta disso e não quer que nos aproximemos de Deus.
Ao aplicarmos a Palavra de Deus à nossa vida, o Diabo vai lutar contra nós. Ele quer desencorajarnos, querendo que duvidemos de Deus e criando em nós grandes conflitos espirituais.
Jesus mostrou-nos como lidar com esses conflitos e problemas. Quando o Diabo tentou Jesus no
deserto (veja Mateus 4:1-11), Jesus resistiu-lhe. Jesus lutou, usando a mais poderosa arma do mundo.
Citou as Escrituras. O Diabo teve de fugir, porque a Palavra de Deus é verdade e vida. Em
Efésios, a Palavra é chamada “a espada do Espírito, que é a palavra de Deus” (6:17). Com ela,
poderemos “estar firmes contra as astutas ciladas do Diabo... para que possais resistir no dia mau, e,
havendo feito tudo, ficar firmes” (6:11, 13). A Palavra de Deus dá-nos pureza, cura e vitória quando a
escondemos no nosso coração.
Nesta Lição Estudará...
O Valor do Estudo Devocional
Orientações para um Estudo Devocional
Aplicação do Estudo Devocional
Esta Lição Ajudará a...
Descrever o valor do estudo bíblico devocional.
Indicar as orientações para um estudo devocional.
Descrever a aplicação do estudo devocional à sua vida.
O VALOR DO ESTUDO DEVOCIONAL
Objectivo 1: Identificar afirmações verdadeiras sobre o valor do estudo devocional.
O leitor pode aprender muito com a Bíblia, utilizando o material que já estudou neste curso. Mas
para compreender bem a Palavra de Deus, deve estudar a Bíblia com devoção. O estudo devocional
mais não é do que adquirir conhecimento da Palavra, por razões espirituais pessoais.
A palavra devoção significa “forte amor” e “ligação”. Também significa “um acto de oração em
que se procura Deus com humildade e sinceridade”. O estudo devocional exige completa atenção por
parte do aluno.
Estar em Cristo e ter Cristo em nós é o nosso alvo como Cristãos. Jesus disse:
“Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e
vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos. Como o
Pai me amou, também eu vos amei a vós; permanecei no meu amor. Se guardardes os meus
mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos
de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o
vosso gozo seja completo” (João 15:7-11).
O estudo devocional cria unidade entre Cristo e o crente. No estudo devocional, lemos uma curta
passagem das Escrituras. Lemo-la atentamente, provavelmente muitas vezes. Em espírito de oração,
pensamos no seu significado. Que diz esta passagem ao meu coração? Ela fala à minha presente
necessidade? De que modo Jesus é nela revelado?
A este processo chama-se meditar. No fundo, é “atentar para”. Lemos o mesmo versículo ou
passagem até a nossa mente ficar ocupada com o significado e com a presença do Senhor. Nessa
altura, a Palavra entra dentro de nós e alimenta-nos.
A Palavra escrita revela-nos Cristo. Ele é a Palavra viva. Quanto mais conhecermos a Palavra
escrita, tanto mais conheceremos a Palavra viva. Quanto mais conhecermos Cristo, tanto mais O
amamos e Lhe obedecemos.
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O Rei David meditava na Palavra de Deus. Disse ele: “A minha boca falará da sabedoria; e a
meditação do meu coração será de entendimento” (Salmo 49:3). Quando estamos em Cristo e Ele em
nós, adquirimos a mente de Cristo (1 Coríntios 2:15-16). A nossa meditação renova-nos o
entendimento.
Para Fazer
1

Circule quais as afirmações VERDADEIRAS sobre o valor do estudo devocional.
a) Aproxima-nos de Deus.
b) Supre as nossas necessidades espirituais.
c) Dá-nos a mente de Cristo.
d) Substitui outros tipos de estudo bíblico.

2

Circule a letra da alínea que completa correctamente a seguinte frase:
A chave de um estudo devocional é
a) separarmo-nos da realidade.
b) encher a nossa mente com a Palavra.
c) adquirirmos novas ideias por nós mesmos.

ORIENTAÇÕES PARA UM ESTUDO DEVOCIONAL
Objectivo 2: Dizer quais as orientações para um estudo devocional.
David orou: “Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei” (Salmo 119:18).
Temos de orar assim quando estudamos com o fim de tornar clara, pessoal e prática a mensagem da
Palavra de Deus.
Todas as passagens das Escrituras têm uma verdade central. Geralmente, há outras verdades menos
óbvias envolvidas. E é a nossa obrigação e tarefa descobrir o que o Espírito Santo pretende dizer. Siga
os cinco passos que o vão ajudar a compreender a mensagem.
Cinco Passos a Seguir
Ler. O estudo bíblico começa com a leitura. Em 1 Timóteo 4:13 Paulo diz: “persiste em ler, exortar e
ensinar, até que eu vá.” Devemo-nos alimentar diariamente com a Palavra de Deus para sermos
espiritualmente saudáveis: “Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de
noite” (Salmo 1:2). Nos tempos bíblicos, um grupo de Cristãos, que vivia em Bereia, tornou-se
conhecido pelo seu amor pelo estudo da Bíblia (Actos 17:10-11). Eram mais do que ouvintes;
investigavam diariamente as Escrituras. Necessitamos de ser fiéis como eles no estudo da Palavra.
Registar. O estudante diligente da Bíblia escreve anotações à medida que lê e estuda a Bíblia. A
caneta ou lápis é uma ferramenta que ajuda os olhos e a mente a “verem” verdades espirituais à
medida que o Espírito Santo guia o nosso entendimento.
Pesquisar. A verdade bíblica é clara e simples mas ao mesmo tempo tem um profundo significado. Os
profundos significados da Palavra são como “prata” e “tesouros escondidos” que devemos sondar
durante o nosso estudo (Provérbios 2:4).
Relacionar. Antes de interpretar o significado de uma passagem, temos de a relacionar com o seu
respectivo contexto. Temos de ler ensinamentos relacionados. Isso ajudar-nos-á a descobrir a
harmonia de cada passagem com o conjunto da Palavra de Deus.
Meditar. Temos de meditar na Palavra. “Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares
o teu coração ao entendimento” (Provérbios 2:2). O Espírito Santo trará ao nosso coração alguma
mensagem sempre que gastarmos tempo a pensar no que acabámos de ler: “Oh! quanto amo a tua lei! é
a minha meditação em todo o dia” (Salmo 119:97). Se seguirmos o mandamento de Provérbios 4:20-21,
na nossa meditação, teremos muito a ganhar. “Prestando atenção ao que Deus diz”, alcançamos
conhecimento de Deus e da Sua Palavra, ao tornar-mo-nos mais relacionados com Ele. Quando
realmente “escutamos as palavras de Deus”, deixamos que elas controlem a nossa vida. Aprendemos a
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obediência. A meditação abre o nosso coração para Deus e faz-nos querer obedecer-Lhe e expressarLhe o nosso amor. A verdadeira meditação afecta o nosso modo de viver.
Para Fazer
3

Indique os cinco passos para o estudo devocional.

4

Salmo 119:15, 23, 48, 78, 97, 99, 148. Qual a palavra que cada um destes versículos
menciona?

APLICAÇÃO DO ESTUDO DEVOCIONAL
Objectivo 3: Descrever o modo de aplicar à sua vida o estudo devocional.
Tornando a Mensagem Pessoal. O estudo devocional da Palavra de Deus torna a mensagem da
Bíblia clara e também pessoal. Uma das coisas que se deve fazer no estudo devocional é decorar
versículos. Deus ordenou:
“E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as intimarás aos teus filhos, e delas
falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as
atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da
tua casa, e nas tuas portas” (Deuteronómio 6:6-9).
Guardar a Palavra de Deus no nosso coração ajuda-nos a não pecarmos contra o Senhor
(Salmo 119:11). Ajuda-nos a derrotar o Diabo (Apocalipse 12:11; Lucas 4:4). e a levar vidas santas
(Salmo 119:9; João 15:3). Ajuda-nos a ter sucesso (Josué 1:8), a desenvolver uma fé forte
(Romanos 10:17) e a crescer espiritualmente (1 Pedro 2:2). Ajuda-nos a testemunhar aos outros
(2 Timóteo 3:16).
Decorar versículos bíblicos é apenas parte do processo de tornar pessoal a Palavra. Devemos
aplicá-la a nós mesmos. Devemos fazer da Palavra uma lâmpada que nos guie e uma luz para o nosso
caminho (Salmo 119:105). Devemo-nos interrogar: Que me diz este versículo? Qual vai ser a minha
atitude em relação a ele? As Escrituras aconselham-nos sobre o modo de agir quanto à Palavra de
Deus:
“A questão é que cumpram efectivamente o que essa palavra vos diz, e que não se limitem a ouvir.
Porque, se não, correm o risco de se iludirem. Porque quem se contenta com ouvir a palavra de Deus, e
não procura pô-la em acção, é como alguém que se observa a um espelho e logo se afasta, esquecendose de como estava. Aquele, porém, que presta uma atenção cuidadosa à lei perfeita de Deus, que nos
torna livres, não sendo ouvinte que facilmente esquece, mas que cumpre o que ela lhe diz, esse tal terá a
bênção de Deus em tudo” (Tiago 1:22-25*).
Há várias maneiras de pôr em prática a Palavra de Deus. Devemos obedecer aos Seus
mandamentos e proibições. Por exemplo, devemos amar o nosso próximo (Lucas 10:27) e não
devemos julgar os nossos irmãos em Cristo (Romanos 14:13). Devemos solicitar as promessas que
Deus fez. Não basta saber que nos foi dada vida perfeita em união com Cristo (Colossenses 2:10);
devemos reivindicar essa vida perfeita e exercitar a nossa liberdade em Cristo (Colossenses 2:11, 20).
Devemos aprender com o exemplo dos outros, sejam eles bons ou maus, tal como estudámos na Lição
Nº 7. Acima de tudo, devemos crer nas afirmações de Deus sobre a verdade e viver de acordo com
elas.
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Para ilustrar isto, a Bíblia ensina-nos que somos um em Cristo (Efésios 2:14-18) e que é o amor
que nos faz ser como Ele (Efésios 3:17-19; 1 Coríntios 13). A nossa resposta a estas verdades
mostrará se as aplicámos ou não à nossa vida.
Tornando Prática a Mensagem. Deus quer que compartilhemos o Evangelho com os outros. Assim,
um objectivo principal do estudo bíblico é levar-nos a compartilhar com os outros a verdade de Deus.
Dá-nos conhecimento e desejo de ensinar os outros.
O ensino começa no lar. Devemos ensinar a Palavra de Deus aos nossos filhos
(Deuteronómio 6:7). É um gozo ter conhecimento e poder dá-lo às crianças e aos jovens,
especialmente se são os nossos familiares.
Depois, como Colossenses 3:16 declara, devemos “...em toda a sabedoria, ensinando-vos e
admoestando-vos uns aos outros...” Paulo disse a Timóteo:
“E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos, para
também ensinarem os outros” (2 Timóteo 2:2).
Cristo deu uma tarefa a todos os Cristãos: “... Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a
criatura” (Marcos 16:15). Parte desta tarefa é ensinar (Mateus 28:20). Cristo quer que dêmos fruto.
Disse Ele: “Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e
deis fruto, e o vosso fruto permaeça...” (João 15:16).
Devemo-nos esforçar por dizer o que Jesus disse: “...A minha comida é fazer a vontade daquele que
me enviou, e realizar a sua obra” (João 4:34). Deus não salvou apenas para ficarmos parados a gozar a
salvação; Ele espera que falemos d’Ele aos outros. Deus quer que estudemos a Bíblia, como meio de
devoção, força e gozo para nós; mas Ele fica mais satisfeito se a compartilharmos com os outros. O
nosso amor pela Palavra de Deus leva-nos a querer compartilhá-la.
Que Deus abençoe o leitor e que o estudo da Bíblia se torne vivo em si.
Para Fazer
5

Preencha os espaços em branco com a palavra correcta: os dois modos de aplicar o estudo
devocional à nossa vida são torná-la
e

6

Indique cinco modos de tornar a Palavra pessoal.

7

Diga a razão de necessitarmos tornar prática a mensagem.

Quanto mais estudamos a Bíblia, tanto mais maravilhosa ela se nos torna. Quanto mais a
pesquisamos, tanto mais ela alegra o nosso coração. A nossa fé nela traz-nos bênçãos ilimitadas.
Vivendo-a, adquirimos gozo e paz. Compartilhando-a com os outros, demonstra de novo o seu poder
eterno.
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