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“A palavra do Deus vivente não é apenas escrita, é também 

falada. A Bíblia é a voz de Deus falando a nós, tão certo quanto se a 

pudéssemos ouvir literalmente. Se compreendêssemos isso, com 

quanta reverência e santo temor abriríamos a Palavra de Deus, e com quanta 

sinceridade pesquisaríamos os seus preceitos! A leitura e contemplação das 

Escrituras deveria ser entendida como uma audiência com o Infinito”.  

Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, v. 6, p. 392, 393 
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Biblioteca milenar A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ela foi escrita 

entre 1500 a.C. e 100 d.C., por aproximadamente 40 autores. Cada um deles 

tinha sua própria cultura, formação, personalidade e estilo literário, mas todos os 

seus escritos revelam uma profunda harmonia. Cristo é o verdadeiro Autor por 

trás de toda a obra. Se o mesmo Espírito não tivesse inspirado todos esses 

escritores, jamais poderíamos encontrar tal harmonia nos 66 livros que compõem 

a Bíblia. Eles foram escritos em diferentes épocas por pastores de ovelhas, 

fazendeiros, profetas, sacerdotes, estadistas, reis, pescadores, apóstolos e outros.  

Quando compartilhamos as Escrituras, é como uma lâmpada que ilumina a 

vida das pessoas; a Palavra de Deus é como fogo e martelo; a Palavra de Deus 

também é comparada à semente; Jesus comparou Sua Palavra ao pão nutritivo. 

Como o estudo da Bíblia pode nos despertar da apatia espiritual quando não 

mais estamos demonstrando interesse pelas coisas de Deus? 

 

1 CAMINHOS E PENSAMENTOS 

 

A Bíblia não é a compilação de experiências espirituais, nem o registro da 

história do antigo Oriente Médio. Ela é a Palavra de Deus revelada. “No princípio 

era Aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus 

no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio Dele; sem Ele, nada do 

que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens” (Jo 1:1-

4). 

As Escrituras são a fonte do poder divino para produzir frutos na vida do 

discípulo. 

O profeta Isaías implora à humanidade que busque a Deus e volte-se para 

Ele, exorta os ímpios e maus a abandonar seus caminhos e pensamentos. Deus 

pede que abandonemos nossos maus caminhos e pensamentos porque eles são 

diferentes dos Seus caminhos e pensamentos. 

O poder divino está em Sua Palavra (Mt 22:29; Mc 12:24). Esse poder deve ser 

experimentado por todo discípulo de Jesus. 

A Palavra de Deus é viva. Ela tem o poder de realizar as coisas que ela declara. 

As palavras humanas podem falar do que existe, mas Deus fala de coisas que ainda 
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não foram feitas. A Palavra de Deus é criadora. Ela tem o poder de criar tudo o que 

proclama. 

Há uma palavra hebraica impressionante utilizada em Gênesis 1 para 

designar a atividade criativa de Deus. É a palavra bara. Ela é usada para a ação 

divina de criar algo do nada. Somente Deus pode executar a ação da palavra bara, 

e Ele o faz mediante o poder de Sua palavra falada. 

Quantas vezes por dia você se alimenta? Quantas vezes por dia você se 

alimenta espiritualmente? 

 

2 PONTO DE CONTATO 

 

O cristianismo e outras religiões reconhecem que existe um profundo abismo 

entre a humanidade e a divindade. Como meio de conectar ambos, cada uma 

propõe um ponto de contato. Para alguns, é por meio de obras e rituais humanos.  

Hebreus 4:12 diz: “Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que 

qualquer espada de dois gumes; ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, 

juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.” O verdadeiro 

ponto de contato entre o divino e o humano ocorre quando ouvimos a voz de 

Deus por intermédio das Escrituras e a obedecemos de todo o coração.  

Existem vários métodos para o estudo da Bíblia: (1) estudá-la por nós 

mesmos a fim de descobrir a verdade; (2) por meio de um instrutor bíblico; (3) 

classes bíblicas; (4) pequenos grupos; e (5) curso on-line. 

Ao escrever para seu jovem companheiro Timóteo, o apóstolo Paulo pediu que 

ele fosse fiel às Escrituras e compartilhou os benefícios de estudar a Palavra 

inspirada. De acordo com Paulo, a Bíblia é “útil para o ensino”. Ela revela a verdade 

e expõe os erros. Descreve o plano divino para a humanidade, reprova nossos 

pecados, corrige nossos pensamentos errôneos e nos instrui na justiça. As 

Escrituras revelam a justiça de Cristo. 

Quais são os caminhos e pensamentos que você precisa abandonar? 
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3 ALIMENTO ESPIRITUAL 

 

Assim como o “novo homem” nasce e precisa respirar (oração), ele também 

precisa se nutrir (estudo da Bíblia). Do mesmo modo que o corpo físico precisa 

do alimento, a vida espiritual também precisa de nutrição. Podemos escolher entre 

alimentos nutritivos ou prejudiciais à saúde. O mesmo acontece na vida espiritual, 

que pode ser afetada por verdades transformadoras ou por rituais vazios e 

espiritualidade superficial. A negligência no estudo da Palavra de Deus resulta 

em atrofia espiritual, fé anêmica, fome da Palavra e morte.  

Os discípulos que se alimentam da Palavra desenvolvem entusiasmo, paixão 

e compromisso.  

Ao entregarmos a vida a Cristo e a Seu serviço, Ele abrirá as portas para que 

falemos em momento oportuno àqueles aos quais o coração Ele tem aberto. Quando 

testemunhamos, devemos ter em mente três princípios bíblicos: o que dizemos, 

como dizemos e quando dizemos. 

Como a Bíblia tem ajudado você a discernir seus pensamentos e intenções do 

coração? 

 

4 CRISTO, O CENTRO DAS ESCRITURAS 

 

O Novo Testamento não apresenta uma religião nova; o Antigo Testamento não 

apresenta uma religião que deva ser substituída pelo Novo. O Novo Testamento é 

apenas a sequência e a revelação do Antigo. 

 “O Deus que andou com Enoque foi o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 

Era a luz do mundo como o é agora.  

 “[...] Muitos fracassam em imitar nosso sagrado Modelo, em virtude de 

estudarem tão pouco os traços de Seu caráter. Tantos estão repletos de planos 

envolventes, estão sempre ativos, de modo que não lhes sobra tempo ou espaço 

para que Jesus Se torne para eles uma íntima e preciosa companhia. Não remetem 

a Ele cada pensamento e ação, questionando: ‘É este o caminho do Senhor?’ Se o 

fizessem, andariam com Deus, como fez Enoque” (Ellen G. White, Testemunhos 

Para a Igreja, v. 6, p. 392, 393). 

Que papel a Bíblia realmente desempenha em sua batalha espiritual diária? 
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5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

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

1. (____) Atualmente a Bíblia já está traduzida para centenas de línguas e 

idiomas, e sua circulação continua aumentando. 

2. (____) Quando compartilhamos as Escrituras, é como uma lâmpada que 

ilumina a vida das pessoas; a Palavra de Deus é como fogo e martelo; a Palavra de 

Deus também é comparada à semente; Jesus comparou Sua Palavra ao pão 

nutritivo. 

3. (____) A Bíblia não é somente um livro com referências históricas a respeito 

de como a Palavra de Deus afetou o curso da humanidade, mas ela própria é a 

Palavra de Deus. O Salmo 33:6 declara que tudo foi criado “mediante a palavra do 

Senhor” e pelo “sopro de Sua boca”. O versículo 9 acrescenta que Deus “falou, e 

tudo se fez”. Portanto, as Escrituras são a fonte do poder divino para produzir 

frutos na vida do discípulo. 

4. (____) Existem vários métodos para o estudo da Bíblia: (1) estudá-la por nós 

mesmos a fim de descobrir a verdade; (2) por meio de um instrutor bíblico; (3) 

classes bíblicas; (4) pequenos grupos; e (5) curso on-line. 

5. (____) As promessas são diferentes, mas a imagem de Deus que elas 

apresentam é semelhante. Elas revelam um Deus perdoador, de poder infinito e 

cuidado para com nossas necessidades. Afirmam que Deus Se importa 

profundamente conosco. 

6. (____) A Bíblia deve ser nosso sustento espiritual. Sem ar (oração), a morte 

espiritual por asfixia é imediata; no entanto, sem alimentação (estudo da Bíblia), a 

morte espiritual por desnutrição é gradual. Mais importante que o momento exato 

do dia é estabelecer um relacionamento consistente entre falar com Deus (oração) 

e ouvi-Lo (estudo da Bíblia). 

7. (____) “O Deus que andou com Enoque foi o nosso Deus e Salvador Jesus 

Cristo. Era a luz do mundo como o é agora. Os que viviam naquela época não 

estavam sem mestres que os instruíssem na senda da vida, porque Noé e Enoque 

eram cristãos. [...] 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

https://francisney.com.br/category/licao-esquematizada/
https://mais.cpb.com.br/licao-jovens/
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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! 

http://www.cpb.com.br/

