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“Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra e não somente 

ouvintes, enganando-vos a vós mesmos” 

(Tg 1:22). 
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O melhor método de estudo da Bíblia será inútil se não estivermos 

determinados a viver de acordo com o que aprendemos das Escrituras. 

Aprendemos melhor não apenas lendo ou ouvindo, mas praticando o que sabemos. 

http://www.francisney.com.br/
http://www.francisney.com.br/
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Se não estivermos dispostos a cumprir a Palavra de Deus nem a praticar o que 

estudamos, não nos desenvolveremos. 

Você tem praticado a Bíblia em sua vida? 

 

1 A PALAVRA VIVA DE DEUS E O ESPÍRITO SANTO 

 

É muito importante estudar a Palavra de Deus com atenção e com o 

método apropriado. Porém, igualmente importante, talvez até mais, é colocarmos 

em prática o que aprendemos. Essa escolha às vezes envolve uma luta intensa, 

pois estamos travando uma batalha a respeito de quem terá a supremacia em 

nosso pensamento e em nossa vida. E, no fim, há apenas dois lados para escolher. 

Deus atua em nós, mas Ele o faz mediante o Espírito Santo, o único que nos 

dá a sabedoria para compreender as Sagradas Escrituras. 

O Espírito Santo é um professor que deseja nos conduzir a uma compreensão 

mais profunda das Escrituras e a uma alegre apreciação da Palavra de Deus. 

 

2 APRENDENDO DE JESUS 

 

Não há exemplo melhor e mais inspirador a seguir do que Jesus. Ele estava 

familiarizado com as Escrituras e disposto a obedecer à Palavra escrita de Deus e 

a cumpri-la. 

Jesus conhecia bem as Escrituras. Ele estava tão intimamente familiarizado 

com a Palavra de Deus que poderia citá-la de memória. Essa intimidade com a 

Palavra escrita era resultado de precioso tempo de qualidade com o Senhor no 

estudo das Escrituras. 

Qual tem sido sua experiência com o uso do Escrituras em sua batalha contra 

a tentação? 

 

3 JESUS VERSUS AS ESCRITURAS? 

 

Algumas pessoas afirmam que, ao falar, Jesus colocava Suas palavras em 

claro contraste com as palavras das Escrituras, como as encontramos no Antigo 
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Testamento. Essas pessoas declaram que as palavras de Cristo estão até mesmo 

acima das palavras da Bíblia.  

Jesus não aboliu o Antigo Testamento nem diminuiu sua autoridade em 

nenhum grau. O oposto é verdadeiro. O Antigo Testamento, de fato, prova quem 

Ele é. Cristo intensificou o significado das declarações das Escrituras, mostrando-

nos as intenções originais de Deus. 

Ele afirmou claramente no mesmo Sermão da Montanha: “Não penseis que vim 

revogar a Lei ou os Profetas; não vim para revogar, vim para cumprir” (Mt 5:17). 

 

4 HORAS TRANQUILAS COM A PALAVRA DE DEUS 

 

Seja qual for a razão, podemos estar muito ocupados e, portanto, é muito fácil, 

em meio à agitação, não dar lugar a Deus. Não é que não creiamos, mas apenas 

não passamos tempo de qualidade lendo, orando e aproximando-nos do 

Senhor, em cuja mão está nossa vida (Dn 5:23). Podemos estar muito distraídos 

com outras coisas para passar um tempo de qualidade com Deus.  

Todos precisamos de momentos em que deliberadamente desaceleramos para 

encontrar nosso Salvador, Jesus. Como o Espírito Santo pode falar conosco se 

não paramos para ouvi-Lo? A hora especial tranquila com Deus, na leitura de 

Sua Palavra e na comunicação da oração, é a fonte da nossa vida espiritual. 

Você é intencional em buscar um tempo a sós com o Senhor? Como são esses 

momentos e como estes o ajudam a conhecer melhor a realidade divina e o amor de 

Deus? 

 

5 MEMÓRIA E CANÇÃO 

 

“Guardo no coração as Tuas palavras, para não pecar contra Ti” (Sl 

119:11). Memorizar as Escrituras traz bênçãos multiplicadas. Quando 

guardamos preciosas passagens da Palavra de Deus em nossa mente, podemos 

reviver o que foi memorizado e aplicá-lo em circunstâncias novas e variáveis. 

Cantar as palavras da Bíblia também pode ser uma forma poderosa de 

memorizar o texto das Escrituras. No cântico, as palavras da Bíblia são mais 

facilmente lembradas. Combinar as palavras das Escrituras com belas melodias 
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faz com que elas fiquem ancoradas em nossos pensamentos com maior firmeza e 

será um meio eficaz de dissipar nossa ansiedade. 

Você tem memorizado os textos bíblicos e cantado em meio a ansiedade e 

estresse da vida? 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) Crescemos em graça e sabedoria por meio de exemplos inspiradores que 

nos ilustram o que significa viver pela Palavra de Deus. Não há exemplo melhor 

nem força motivacional mais poderosa do que Jesus Cristo. Ele nos deu um padrão 

a seguir. Ele viveu em plena harmonia com a vontade de Deus. 

(____) Evidentemente, Deus atua em nós, mas Ele o faz mediante o Espírito 

Santo, o único que nos dá a sabedoria para compreender as Sagradas Escrituras. 

(____) Se Ele não conhecesse as palavras exatas das Escrituras e o contexto 

em que elas aparecem, poderia facilmente ter sido enganado pelo diabo, que citou 

as Escrituras e as usou para seus propósitos enganadores. 

(____) Usar a autoridade de Jesus para desqualificar a Bíblia ou denegrir 

partes da Palavra como se não fossem inspiradas talvez seja uma das mais sutis, 

e ainda mais perigosas, críticas às Escrituras, visto que ela é feita exatamente no 

nome de Jesus. 

(____) Se amamos alguém, certamente gostamos de passar tempo a sós com 

essa pessoa amada. Devemos escolher um lugar em que possamos ler e refletir 

sobre a Palavra de Deus sem interrupções. Em nossa vida frenética, isso só terá 

sucesso se reservarmos deliberadamente um tempo específico para esse encontro. 

(____) Memorizar as Escrituras, palavra por palavra, é uma tremenda 

salvaguarda contra enganos e falsas interpretações. 

(____) “O olho natural nunca pode contemplar a beleza e atração de Cristo. 

Somente a iluminação interior do Espírito Santo, revelando à pessoa seu verdadeiro 

desamparo e desesperada condição, sem a misericórdia e perdão de Cristo – o todo-

suficiente portador de nossos pecados – pode capacitar o homem a discernir Sua 

infinita misericórdia, Seu imensurável amor, benevolência e glória” (Ellen G. White, 

Olhando Para o Alto, p. 155). 
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GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 

https://francisney.com.br/category/licao-esquematizada/
https://mais.cpb.com.br/licao-adultos/
http://www.cpb.com.br/

