
 

© 2012-2018   Plantar &Crescer 

 

Plantar &Crescer 
TÁTICAS DE GANHAR ALMAS 

Aula 07: "Como dar um Estudo Bíblico" 

Rev. Ray Nicholls. Traduzido por Juliany Chaves. 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Ore Primeiro. 

 Determine o que ensinar, por que ensinar, e qual é o 

resultado. 

 2 Timóteo 2:15 

 A Palavra de Deus nunca se contradiz. 

 Não ensine para provar ao outro que você está correto, 

mas apresente as escrituras de uma maneira que irá 

alcançar o coração do ouvinte. 

 

 

"Em meu coração conservei a tua promessa para não pecar 

contra ti" (Salmo 119:11, KJA). 

"Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz 

que clareia o meu caminho" (Salmo 119:105 KJA). 

Como vemos nos versos acima mencionados, a Palavra de 

Deus é vital para o crescimento espiritual e para dar força. Ela 

é o nosso "pão do céu".  É a Palavra da Vida. A Palavra é o 

nosso "professor" para nos levar a Cristo (Gálatas 3:24) e à 

salvação. É também a nossa bússola e mapa para manter-nos 

no caminho para a vida eterna. Nós devemos conhecer a 

Palavra para que possamos obedecer a Deus. Sem ela, somos 

deixados à mercê das vãs e inconstantes filosofias do homem. 

É por isso que é tão importante ministrar estudos bíblicos e 

ensinar a Verdade da Palavra de Deus. 

A primeira coisa que devemos fazer para nos preparar para 

dar um estudo bíblico é orar . Isto pode parecer óbvio, mas sem 

oração  não teremos a unção necessária para apresentar a 

Palavra para o ouvinte. Precisamos do Espírito de Deus para 

guiar-nos na preparação para o estudo da bíblico, bem como 

para o ensino dele. Nós também precisamos orar para que o 

Senhor prepare o coração do ouvinte para receber a Palavra 

com fé. 

Ore para que Deus dirija o estudo da Palavra. Buscamos ao 

Senhor para nos dar idéias sobre o que o aluno precisa ouvir e 

também para que nos ajude a guiar e a apresentar esta lição 

para esse público específico. Duas turmas nunca não são 

iguais. Dois indivíduos não são iguais. Devemos buscar a unção 

do Senhor para que possamos alcançar as pessoas de uma 
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forma que eles possam compreender e receber. Estudos 

bíblicos não são dados para provar o quanto nós sabemos, mas 

sim para que os ouvintes possam receber a Palavra de fé, 

causando uma mudança em suas vidas. 

Após a oração pelo o estudo bíblico, devemos começar a 

preparar o estudo em si. Os principais ingredientes para a 

preparação devem ser os seguintes: 

1. O que vou ensinar? 

2. Por que eu estou ensinando este estudo bíblico? 

3. Quais resultados posso esperar deste ensino? 

Novamente, isto pode parecer óbvio para nós, mas temos de 

considerar cuidadosamente estas coisas cada vez que 

ministrarmos um estudo bíblico.  Nunca devemos apenas puxar 

uma lição de dentro da prateleira e esperar que isso funcione. 

Precisamos  cuidadosamente orar e ter consideração pelos 

alunos, pensar com antecedência sobre qual é o nosso objetivo 

para o estudo que estamos prestes a dar. 

A palavra deve ser apresentada com um propósito. Devemos 

saber por que estamos ensinando esta lição neste momento 

específico. Devemos ter uma meta ou resultado para esta lição. 

Também temos de estar preparados para o resultado que 

esperamos acontecer. Se ensinarmos uma lição sobre o 

batismo nas águas, devemos estar preparados para batizar as 

pessoas no final da lição. Também devemos estar preparados 

para responder a qualquer e toda pergunta que possam ter no 

final da lição. Precisamos planejar com antecedência para 

obter o resultado esperado. 

Consequentemente é muito importante também apresentar 

a Bíblia para as pessoas que estiverem recebendo um estudo 

para que eles possam vir à salvação e poder "crescer na graça 

e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo" (2 

Pedro 3:18, NVI). A Bíblia "não é de interpretação pessoal" , 

então devemos apresentá-la corretamente. Cada escritura tem 

apenas uma interpretação, apesar de poder ter várias 

aplicações.  Considere os versículos seguintes: 

"Procura, isto sim,  apresentar-te diante de Deus, como 

obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja 

corretamente a Palavra da verdade" (2 Timóteo 2:15, KJV). 

Não devemos apenas manejar a Palavra da Verdade, mas 

devemos manejar corretamente a Palavra da Verdade. 

Devemos ser cuidadosos na forma de como apresentamos as 

escrituras. Obviamente, há uma maneira certa e outra errada 

de apresentar a Palavra. Devemos ser cuidadosos na forma 

como ensinamos a Palavra de Deus. Um dia iremos responder 

pelo que ensinamos aos outros. 
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Um erro que as pessoas comumente fazem no ensino é ler 

uma escritura fora do contexto e começar a ensinar sobre ela. 

Outra prática comum é ter um pensamento ou idéia e começar 

a pregar sobre isso porque pensamos, "vai dar uma boa 

pregação!" Estas são razões erradas para se ensinar uma 

escritura ou idéia. 

A Palavra de Deus NUNCA se contradiz. Deus não pode 

mentir e, por conseguinte, nunca vai dizer qualquer coisa que o 

contradiga. Toda doutrina da Bíblia é consistente em toda a 

Bíblia. O Antigo Testamento não contradiz o Novo Testamento. 

Como diz o velho ditado, "o Novo (Testamento) está no Antigo, 

contido, enquanto que o Antigo (Testamento) é o Novo, 

explicado."  Deus não contradiz a Si mesmo. 

Sempre que você tenha uma " revelação " de uma escritura 

particular ou uma idéia do que " vai pregar ", certifique-se de 

que seja consistente com a Palavra de Deus.  Antes mesmo de 

apresentar algo da Palavra de Deus, filtre esta passagem ou 

pensamento  por todos os 66 livros da Bíblia para ter certeza 

de que o que você está lendo ou pensando é "a Palavra 

manejada corretamente".  Se a sua interpretação dessa 

passagem, pensamento ou idéia específica não é consistente 

com a Bíblia inteira, então esta não é uma interpretação 

correta ou uma boa mensagem para pregar! Muitas vezes, o 

que você "vai pregar" pode até dar uma mensagem, mas não 

será a verdade! 

Um exemplo é quando se prega que Ló foi um homem 

ímpio porque ele armou as suas tendas sentido Sodoma. Eles 

pregam sobre isso baseado em Gênesis 13:7-13. Usam o 

versículo 12, que diz, "Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló 

habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até 

Sodoma" para "provar" que Ló era ruim. Supõem que ele foi um 

homem mau por ter lançado as suas tendas até Sodoma. Isto 

serve para eles mostrarem que Ló tinha um desejo carnal de 

viver na iniqüidade. No entanto, as escrituras nos dizem o 

contrário. 

Vamos dar uma olhada em 2 Pedro 2:6-8 (NVI), 

"…Também condeno as cidades de Sodoma e Gomorra, 

reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá 

aos que vivem praticando o mal.. E Deus livrou o justo Ló , que 

vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino 

daqueles incrédulos (porque este justo, pelo que via e ouvia 

diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma 

atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas 

pessoas".  

Considerando que alguns pregadores preguem que Ló 

era uma pessoa ruim por ter lançado suas tendas até Sodoma, 

Deus defende a Ló chamando-o de homem justo! Em qual 
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ponto de vista você vai acreditar? A mensagem sobre Ló 

lançando as suas tendas até Sodoma pode até dar uma 

"pregação", mas esta informação não é biblicamente precisa! 

Seja cuidadoso ao "manejar  bem a palavra da verdade!"  

Um estudo bíblico nunca deve ser feito para mostrar o 

quanto você sabe. Você pode conhecer as escrituras melhor do 

que ninguém, mas isso pouco importa se a Palavra não for 

apresentada de forma adequada. Estudos bíblicos devem ter o 

propósito de ganhar os perdidos, firmar uma alma ou ajudar 

alguém a aprender mais de Deus para que possam crescer em 

Sua graça. Os nossos alunos devem saber que o nosso desejo 

é o de compartilhar esta preciosa Palavra com eles para que 

eles possam conhecê-Lo . Nunca devemos nos aparecer. 

Estudos bíblicos nunca devem ser dados para provar 

que "eu estou certo e você está errado". As escrituras nunca 

devem ser apresentadas para que possamos mostrar nosso 

conhecimento superior da Palavra de Deus. Um homem sábio 

disse há muitos anos, "Ganhe um argumento e perca um 

amigo." Ele também disse, "Você pode estar certo em seu 

argumento, mas errado no espírito." É por isso que nunca 

devemos discutir as escrituras, mas apresentá-la de uma 

maneira que irá alcançar o coração do ouvinte. Devemos amar 

as almas das pessoas que estamos tentando ensinar. O nosso 

objetivo e o nosso alvo devem ser em prol do bem deles. 

Jesus morreu pelas almas. Temos que desejar viver 

para as almas pelas quais Jesus morreu. Devemos ministrar 

cada estudo bíblico em espírito de oração. Consideremos 

nossos alunos e as suas necessidades, dispostos a sofrer pelo 

aperfeiçoamento deles. Temos de ser cuidadosos para edificar 

as almas, e não matar a alma pela qual Jesus morreu. Senhor, 

ajude-nos a saber como "manejar bem a Palavra da Verdade."  

 

 

 

GABARITO:   A, B, C, C, C 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. A Palavra de Deus é vital para o crescimento espiritual e 

para dar força. 

A. Nós devemos conhecer a Palavra para que possamos 

obedecer a Deus. 

B. É por isso que é tão importante ministrar os estudos 

bíblicos e ensinar a Verdade da Palavra de Deus. 

II. Orar é se preparar. 

A. A primeira coisa que devemos fazer para nos preparar 

para dar um estudo bíblico é  orar . 

B. Sem oração  não teremos a unção necessária para 

apresentar a Palavra para o aluno. 

C. Nós também precisamos orar para que o Senhor 

prepare o coração do ouvinte/aluno para receber a 

Palavra com fé. 

D. Ore para que Deus dirija o estudo da Palavra. 

III. Preparar-se. 

A. Temos de nos preparar para o que precisamos ensinar. 

B. Os principais ingredientes para a preparação: 

1. O que vou ensinar? 

2. Por que eu estou ministrando o estudo bíblico? 

3. Quais resultados posso esperar deste ensino? 

C. Nunca devemos apenas puxar uma lição da prateleira e 

esperar que isso funcione. 

D. A Palavra deve ser apresentada com um propósito. 

1. Se você estiver passando uma lição sobre o batismo 

nas águas, devemos estar preparados para batizar 

as pessoas no final da lição. 
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2. Esteja preparado para responder a qualquer e toda 

pergunta que possam ter no final da lição. 

E. Planeje com antecedência para obter o resultado 

esperado. 

IV. Apresentação. 

A. Apresente a Bíblia para que as pessoas venham à 

salvação e "…cresçam na graça e no conhecimento de 

nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo"  

B. A Palavra deve ser apresentada corretamente. 

1. Sem interpretações pessoais. 

2. Cada escritura tem apenas uma interpretação, 

apesar de poder ter várias aplicações. 

3. 2 Timóteo 2:15. "…Que maneja bem a palavra da 

verdade" 

4. A Palavra de Deus NUNCA se contradiz. 

C. Um estudo bíblico nunca deve ser feito para mostrar o 

quanto você sabe. 

D. Estudos bíblicos nunca devem ser dados para provar 

que "eu estou certo e você está errado". 

1. Nunca discuta as escrituras, mas apresente-as de 

uma maneira que irá alcançar o coração do ouvinte. 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Qual das seguintes escrituras NÃO salienta a importância 

da Palavra de Deus? 

a. 2 Timóteo 2:6. 

b. Salmos 119:11. 

c. 2 Timóteo 2:15. 

d. Salmos 119:105. 

 

2. A primeira etapa de preparação para ministrar um estudo 

bíblico é… 

a. Estudar a Palavra de Deus. 

b. Orar. 

c. Pesquisar para encontrar as melhores aulas do 

estudo bíblico. 

d. Determinar os resultados que você quer do ensino. 

 

3. Qual ingrediente NÃO está entre os principais para a 

preparação de um estudo bíblico? 

a. O que vou ensinar? 

b. Por que eu estou dando este estudo bíblico? 

c. Como posso demonstrar a minha compreensão da 

Palavra de Deus? 

d. Quais resultados posso esperar deste ensino? 

 

4. Qual das seguintes afirmações é falsa? 

a. Jesus morreu pelas almas . 

b. Devemos amar as almas das pessoas que estamos 

tentando ensinar. 

c. Cada escritura na Palavra de Deus pode ter várias 

interpretações. 

d. Nós devemos conhecer a Palavra para que 

possamos obedecer a Deus. 

 

5. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

a. O estudo bíblico deve ser ensinado para provar que 

nós sabemos bastante da Palavra de Deus. 

b. A Palavra de Deus, as vezes, se contradiz. 

c. Nunca discuta as escrituras, mas apresente-as de 

uma maneira que irá alcançar o coração do ouvinte. 

d. A Palavra de Deus nunca muda, por isso a nossa 

forma de apresentá-la nunca deve mudar também. 
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Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


