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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: João 17.17 

PALAVRAS CHAVE: Disciplina espiritual, santificação, Estudo. 

OBJETIVO: Apresentar o estudo da Palavra como disciplina espiritual necessária para o 

cristão. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de apresentar a 

definição de estudo proposta na lição. Bem como, citar as razões pelas quais os cristão 

devem estudar. Deverá também expressar os elementos básicos para o exercício dessa 

disciplina. Por fim, implementar em sua rotina o exercício dessa disciplina espiritual. 

 

Para entender a passagem 

         “Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade” (cf. Jo 17.17).  

 

INTRODUÇÃO 

Estamos encerrando essa série que aborda o assunto das disciplinas espirituais 

particulares. Na lição de hoje veremos a disciplina do estudo das Escrituras. Essa que é 

uma disciplina indispensável para a saúde da vida espiritual de qualquer cristão verdadeiro. 

O estudo das Escrituras como disciplina espiritual deveria ser a preocupação número um 

daqueles que buscam verdadeiramente se relacionar com Jesus.  

As Escrituras atuaram no ato da nossa regeneração e devem importar para nossa 

vida cristã inteira. Porque somos feitos novos pela Palavra nas mãos do Espírito. A 

própria Palavra é o instrumento que o Espírito Santo usa para fazer que vejamos a verdade 

e a beleza da Palavra. Percebemos isso no modo como Pedro descreveu o novo 

nascimento, que é a transformação mais fundamental que tem de acontecer para andarmos 

com Cristo. Ele escreveu: “Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de 

incorruptível, mediante a Palavra de Deus, a qual vive e é permanente... Ora, essa é a 

Palavra que vos foi evangelizada” (1Pe 1.23;25). Portanto, o novo nascimento não acontece 

sem a Palavra de Deus. Temos essa mesma afirmação reforçada por Tiago: “Segundo o 

seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de 

suas criaturas” (cf. Tg 1.1). Contudo, a importância segue por toda a caminhada cristã, para 

além da regeneração, mas atua na nossa santificação.  

Entendendo que as disciplinas servem ao propósito da santificação, não é diferente 

com o estudo da Palavra. Conhecer a Palavra de Deus nos levará à uma vida santa, e 
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fundamentamos isso com as palavras de Jesus ao orar em nosso favor, dizendo: “Santifica-

os na verdade; a tua palavra é a verdade” (cf. Jo 17.17).  

 

O QUE É ESTUDO?  

O estudo é o volante da mente, pois move nossa compreensão para determinada 

direção.  Entendemos que por meio de uma dedicada atenção, a nossa mente idealiza e 

sintetiza o modo como fazemos a leitura de tudo o que nos cerca. Na disciplina do estudo 

nós nos envolvemos, acima de tudo, com a Palavra de Deus escrita.  

Duas fontes de estudo:  

(1) A Palavra Escrita; (2) A Palavra oralizada. 

Sobre o primeiro, entendemos que ler não é apenas decodificar sinais alfabéticos, 

mas chegar à compreensão do texto. Semelhante ao eunuco, certas pessoas leem, todavia, 

não compreendem o texto (cf. At 8.30-32). De acordo com At 8.27-31 entendemos ser 

possível ler as Escrituras e não a compreender adequadamente. Portanto, ler não é a 

mesma coisa que estudar. Contudo, mesmo na Palavra oralizada, iremos recorrer à Palavra 

escrita. Vejamos o exemplo positivo dos Bereanos que ouviam, mas iam até as Escrituras 

a fim de certificar a veracidade do ensino (cf. At 17.11). Portanto, o estudo verdadeiro 

deve passar pelo exercício da leitura. 

O estudo é a uma disciplina de engajamento onde, por meio da atenção 

cuidadosa, a mente é capacitada a mover-se em uma determinada direção — com o 

Espírito Santo nos conduzindo. Assim, a mente sempre assumirá uma ordem que esteja 

de acordo com o seu foco. A medida que devotamos atenção a algo, o processo mental 

tende a criar uma ordem que entre em conformidade com o que foi apreciado. Quando isso 

é feito com concentração, percepção e repetição, formam-se sólidos hábitos de 

pensamento: verdades a respeito de quem nós somos, quem Deus é e o que é a realidade 

são apreendidas. Tiramos conclusões. Percebemos ideias erradas, distorções e 

preconceitos. Com o estudo atento da Palavra de Deus, somos confrontados e 

aprendemos, gerando mudança. O estudo da Palavra do Senhor resulta em um novo jeito 

de perceber a realidade e de viver nela, porque o Espírito Santo nos convence, nos encoraja 

e ensina. Em resumo, o nível de atenção dedicada a algo formata os nossos 

pensamentos e hábitos. Aquilo que estudamos determina os hábitos que serão 

formados. Na disciplina particular do estudo o Espírito Santo é o nosso professor. 

Portanto, estudar é dedicar atenção em prol de assimilar uma nova postura de vida. 

Conseguimos perceber essa verdade nas escrituras. O Antigo Testamento instrui os 

israelitas a escrever as leis nos portões e no batente da porta e prendê-la ao pulso (cf. Dt 

11.18). O propósito dessa instrução é direcionar a mente, de forma repetida e regular, para 

determinados modos de pensamento a respeito de Deus e dos relacionamentos humanos. 

Evidentemente, as leis escritas no batente agora deverão estar escritas no coração (cf. Jr 

31.33; Hb 10.16).  

O fato é que, como já dissemos, aquilo que estudamos, dedicamos concentração, 

determina os hábitos que serão formados. Por isso, no Novo Testamento, Paulo insiste em 

que nos concentremos em coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis e 
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agradáveis (cf. Fp 4.8;). A razão da fala de Paulo é porque essas verdades nos modelam. 

Somos significativamente forjados por aquilo que mais dedicamos devoção.  

SINTETIZANDO 

O que é estudar?  

Estudar consiste no processo de concentrar toda a atenção em um fato, assunto, ou 

objeto com o fim de aprender-lhe a essência, funcionalidade, utilização, relações de causa 

e consequências. Estudar exige do estudante certas aptidões intelectuais tais como: 

aprender a ver, ouvir, redigir, ler, memorizar e raciocinar. 

DISTINÇÃO ENTRE MEDITAÇÃO E ESTUDO 

O processo que ocorre no estudo deve ser distinto da meditação. A meditação é devocional; 

o estudo é analítico. A meditação saboreia a palavra; o estudo explica-a. O estudo 

proporciona um quadro objetivo de referências, no qual a meditação pode funcionar com 

sucesso.  

PORQUE ESTUDAR AS ESCRITURAS? 

1. Porque aprender caracteriza a pessoa verdadeiramente sábia:  

 

a) Os sábios possuem desejo de aprender 

Uma das características do homem sábio e justo é o desejo de aprender (Pv 9.9). 

Geralmente, aqueles que resistem ao estudo são orgulhosos, confiando sempre em si 

mesmo. Há humildade naquele que é verdadeiramente sábio, porque ele sabe que ainda 

tem muito a aprender. Este provérbio diz que os sábios e os justos são ensináveis.  

b) Os sábios veem no conhecimento um tesouro  

Provérbios 10.14 nos diz que “os sábios acumulam conhecimento”. A Palavra acumular 

significa guardar como um tesouro. Os sábios amam aprender porque percebem que o 

conhecimento é como um tesouro precioso.  

c) Os sábios desejam o conhecimento  

Provérbios 18.15 nos diz que “O coração do sábio adquire conhecimento, e os ouvidos 

dos sábios procuram o saber”. Os sábios não só adquirem o conhecimento, mas o 

buscam. Eles desejam aprender e disciplinar-se para buscar oportunidades de 

aprender. 

d) Os sábios aplicam o coração ao aprendizado 

Em Provérbios 23.12 lemos a ordem: “Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às 

palavras do conhecimento”. Isto nos ensina que não importa o quanto inteligente ou 

lento achamos que somos, de acordo com este versículo, devemos aplicar o nosso 

coração e os nossos ouvidos ao aprendizado.  

Estudar é uma Disciplina vitalícia, uma Disciplina Espiritual que caracteriza a pessoa 

sábia. O anseio permanente pelo aprendizado é o que caracteriza todos aqueles que 

são verdadeiramente sábios.  



4 
 

2. Porque aprender significa cumprir o grande mandamento  

Parte do que Jesus disse ser o maior mandamento de Deus diz: “Ame o SENHOR, 

o seu Deus... de todo o seu entendimento” (cf. Mc 12.30). Deus é glorificado quando 

usamos a mente que Ele fez para aprendermos sobre Ele, os Seus caminhos, a Sua Palavra 

e o Seu mundo. 

Lamentavelmente, muitos cristãos não associam aprendizado a amor a Deus. Na 

verdade, vivemos em uma era muito anti-intelectual. Conseguimos ter acesso a muita 

informação, mas a pouco conhecimento. As pessoas de nosso tempo têm romantizado a 

ignorância e desprezado a necessidade do estudo. Na igreja, por exemplo, queremos que 

tudo seja “relevante” e tendemos a considerar teologia e doutrina irrelevantes.  

Há um intelectualismo que é errado, mas também é errado ser anti-intelectual. 

Devemos amar a Deus tanto com nossa mente quanto com nosso coração, alma e força. 

Assim, quanto mais o conhecemos, mais somos capazes de amá-lo. Quanto mais o 

amamos, mais buscaremos conhece-lo.  

3. Porque as Escrituras foram escritas para o nosso ensino 

O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos nos afirma: “pois tudo o que foi escrito 

no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom 

ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança” (cf. Rm 15.4).  

Perceba que é o estudo das Escrituras que produz em nós perseverança, bom ânimo 

e esperança viva. O estudo, portanto, não é para frieza e intelectualismo barato, mas 

produzir genuína esperança. 

4. Porque somos chamados a darmos razão da nossa fé 

O apóstolo Pedro nos adverte da necessidade de defender a fé genuína (cf. 1Pe 

3.15). Nas palavras do autor inspirado devemos estar “sempre preparados”. Talvez a 

resposta da razão da sua fé seja o amor a Jesus. Mas nesse texto, Pedro não está falando 

das motivações internas, mas da lógica que há em uma fé que se mantém mesmo em meio 

aos sofrimentos. 

5. Porque não conhecer a Deus implica em adorá-lo falsamente  

Se não amarmos a Deus com uma mente em desenvolvimento, seremos como 

versões cristãs dos samaritanos a quem Jesus duramente disse: “Vocês, samaritanos, 

adoram o que não conhecem” (cf. Jo 4.22). Diante disso, faz-se importante destacar que 

aqueles que adoram o que não conhecem, falsamente adoram (cf. Sl 119.7).  

6. Porque desprezar o estudo das Escrituras é abraçar o erro 

Em Marco 12.14 tem o registro das Palavras de Cristo: “Jesus respondeu: "Vocês 

estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus!”. Assim, aqueles 

que desprezam a disciplina do estudo se assemelham aos Saduceus que erram por não 

conhecerem as Escrituras. Ainda sobre esse ponto, as Escrituras nos afirmam que evitar o 

erro está intimamente ligado à dedicação que temos para com as Escrituras (cf. 2 Pe 3.17-

18). 

7. Porque o aprendizado é essencial para crescer em piedade (santificação) 
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O propósito das disciplinas espirituais é a transformação total do ser humano. 

Precisamos substituir nossos hábitos de mente antigos e destrutivos por hábitos novos, que 

geram vida.  De que forma devemos ser transformados em semelhança com Cristo? A 

Bíblia indica que um dos elementos cruciais do processo é o aprendizado, percebemos isso 

quando Paulo afirma que somos transformados pela renovação da nossa mente (cf. 

Rm 12.1-2). Essa afirmação implica em compreender o processo do estudo como disciplina 

espiritual. O crescimento espiritual envolve uma renovação mental que não pode acontecer 

sem o aprendizado. E o contrário de ser transformado por meio do aprendizado é a 

conformidade com o mundo.  

A nossa mente também precisa ser renovada, influenciando a reorganização dos 

nossos afetos, a organização de nossas prioridades e a forma de enxergarmos a realidade 

— levando a uma transformação integral. A mensagem da Bíblia é dirigida em primeiro 

lugar à mente, ao entendimento. Pensei nisso: Como a fé é exercida? A fé é um dom de 

Deus expresso somente após dedicar atenção ao ouvir a mensagem do evangelho com 

entendimento. O estudo atento abre a oportunidade para que Deus gere em nós novos 

hábitos de pensamento, que influenciam nossos comportamentos e permitem que 

experimentemos a vontade de Deus para nós. Imaginação, memória, curiosidade, 

raciocínio lógico e hábitos de pensamento são transformados através do estudo.  

As Escrituras nos afirmam que “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra 

que procede da boca de Deus.” (Mt 4.4). O estudo não visa decorar teorias e repetir o que 

autores dizem sobre as coisas, não é um acumulo de informações, não é uma especulação 

intelectual movida por inteligência e racionalidade. O estudo como disciplina espiritual visa 

direcionar a mente, de forma repetida e regular, para determinados modos de pensamento 

a respeito de Deus e de sua criação, de seu Reino e ação no mundo. Nos dispondo para a 

ação de Deus em nós, que usa nossa inteligência e racionalidade para nos ensinar e 

conduzir, nos transformando. 

 

COMO ESTUDAR AS ESCRITURAS?  

Entenda que o aprendizado se dá mais por disciplina, não por acidente  

Somente idade e experiência não aumentam a maturidade. Perceba essa 

observação encontrada em Jó 32.9: “Os de mais idade podem não ser sábios”. Torna-se 

como Jesus não acontece incidentalmente ou automaticamente. Não existe o pozinho 

mágico do conhecimento. Piedade, conforme 1 Timóteo 4.7 diz, requer uma disciplina 

deliberada.  

Aqueles que não estão aplicando-se em aprender só irão obter conhecimento 

espiritual e bíblico por acidente ou conveniência. Ocasionalmente, eles ouvirão um fato ou 

um princípio bíblico de alguém e se beneficiarão com isso. Contrariando tudo isso, a 

Disciplina do estudo nos ajuda a sermos aprendizes intencionais, não acidentais.  

É muito mais fácil ser um aprendiz acidental e um aprendiz por conveniência do que 

um aprendiz intencional. Nós nascemos assim. A televisão e as redes sociais alimentam 

essa inclinação. Assistir um vídeo no Youtube é tão mais fácil do que escolher um bom 

livro, ler palavras, criar suas próprias imagens mentais e relacionar tudo isso a vida. As 
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redes sociais por vezes decidem por você, fala as palavras para você, mostrar suas próprias 

imagens e diz a você o impacto que ela quer ter em sua vida, se é que haverá algum. Os 

livros exigem muito da mente moderna. Por isso, é necessário disciplina para se tornar um 

aprendiz intencional. Portanto, a Bíblia como um livro, deve ser lida diligentemente e 

intencionalmente. Bem como, bons livros que nos auxiliem a compreendê-la.  

 

PASSOS PRÁTICOS PARA O ESTUDO DAS ESCRITURAS:  

Passo 1: Preparação: “o que faço antes de estudar? ” 

1. Antes de se aproximar-se das Escrituras leve em consideração a intenção do seu 

coração. Faça uma avalição honesta de si mesmo e também sobre a propósito pelo 

qual você irá estudar. 

O que se deve fazer antes de nos aproximarmos das Escrituras (1Pe 2.1-2)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Após uma honesta avaliação do nosso coração e intenção, devemos orar a fim de 

nos prepararmos para o estudo da Palavra de Deus.  

Qual deve ser o conteúdo da nossa oração antes do estudo das Escrituras (Cl 1.9-10; Sl 

119.18)?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- Você deve pedir o auxílio do Espírito Santo pois: O Espírito Santo nos guia a verdade (cf. 

Jo 16.13); As coisas de Deus são compreendidas pelo Espírito (cf. 1Co 2.9-14);  

Passo 2: Observação: “o que eu posso destacar desse texto?” 

1. Leia o texto sagrado: Quando lemos um livro, três regras devem governar o estudo. 

Você deverá fazer pelo menos três leituras: 

- A primeira leitura é para entender o texto: De forma geral, o que está 

acontecendo nessa passagem? 

- A segunda leitura é para interpretar o texto (neste ponto você irá destacar):  

• Quem o autor do texto lido? Quem são os destinatários? Qual o gênero do 

texto lido?  

• Quem são as personagens? Onde essa história se passa? Quando isso 

ocorreu? Qual o contexto imediato dessa passagem (capítulos ou versículos 

precedentes e subsequentes).  

• Na observação da passagem, procure por: Palavras chaves; Assuntos 

chaves; Mandamentos (particularmente verbos); Exortações; Palavras ou 

frases que se repetem; Comparações (elementos semelhantes, elementos 

diferentes); perguntas e respostas; qualquer coisa inusitada ou inesperada.  
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• Compare com outras versões da Bíblia e tenta percebe as semelhanças e 

as possíveis diferenças de termos.  

Note: Temos aqui apenas alguns poucos exemplos do que se deve procurar na observação 

de uma passagem. 

Dica: Não tenha pressa! Não desista facilmente! Estude exercendo paciência! Acumular 

um tesouro leva tempo (cf. Pv 10.14).  

Passo 3: Interpretação: “O que isto significa?” 

- A terceira leitura é para avaliar o texto (interpretação): O que todas essas 

informações significam quando vistas em conjunto?  

• Faça perguntas de interpretação 

- Qual a importância de: uma palavra em especial (especialmente os verbos)? 

Uma certa frase? Nomes e títulos? Datas? Outros?  

- Qual o significado de uma palavra em particular?  

- Por que o autor disse isso?  

- Qual a implicação dessa palavra, frase ou nome?  

- Essa visão que tenho do texto pode ser sustentada pelas demais partes das 

Escrituras? 

- Como esse texto se relaciona com a história da redenção (Cristo e sua obra) 

e a meganarrativa das Escrituras (Criação, queda, redenção e consumação).  

 

• Encontrar respostas para suas perguntas de interpretação inclui: 

- O contexto – os versículos anteriores e posteriores da passagem que você 

está estudando; 

- Definições de palavras; 

- Estrutura gramatical e frase; 

- Outras passagens das Escrituras; 

- Ferramentas de estudo da Bíblia como: Diferentes traduções; Dicionários 

bíblicos; Manuais bíblicos; Enciclopédias da Bíblia; Comentários bíblicos; 

Livros diversos.  

 2. Ao interpretar, lembre-se:  

a) Os livros das Escrituras sempre concordarão entre si. Não há contradição interna. 

b) Deixe a passagem falar por si mesma em seu contexto. Cuidado para não tirar 

conclusões que o autor não pretendeu ensinar.  

c) Há somente uma interpretação correta para cada passagem particular na Escrituras – o 

significado que o autor original pretendeu. 

Passo 4: Aplicação: “que efeito isto terá em minha vida?” 

Esta parte do estudo da Bíblia procura incorporar as verdades observadas à prática do 

cotidiano. 

Tendo ouvido a Palavra de Deus qual deve ser a nossa resposta (Tg 1.22)? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Uma ferramenta simples, pensada pelo R. C. Sproul, que pode nos ajudar na hora da 

aplicação é o método das 5 perguntas: 

• Há pecados a abandonar?  

• Há promessas a reivindicar?  

• Há exemplos a seguir? 

• Há ordens a obedecer?  

• Há tropeços a evitar?  

Há ainda o método das 3 perguntas, pensado pela autora Jen Wilkin:  

• O que essa passagem me ensina sobre Deus?  

• Como esse aspecto do caráter de Deus transforma minha visão do eu?  

• Como eu devo responder a isso? 

Recomendamos que se utilize os dois em conjunto para uma melhor compreensão.  

Embora cada passagem das Escrituras possua apenas uma interpretação correta, pode 

haver nela muitas aplicações.  

Passo 5: Adote 4 posturas: Repetição, concentração, reflexão e humildade. 

O estudo da Bíblia é um processo que exige: 

Repetição - Os passos 1, 2, 3 e 4 são usados várias vezes no estudo do mesmo versículo. 

Ore, observe, interprete e então aplique. Repetir com regularidade canaliza a mente para 

uma direção específica, possibilitando assim que os hábitos de pensamento criem raízes.  

Concentração - A aprendizagem amplia-se enormemente se a pessoa, além de praticar a 

repetição, concentrar-se no tema em estudo. A concentração é uma forma de ajustar a 

mente. A atenção deve ser dirigida para aquilo que se está sendo estudado.  

Reflexão - Embora a compreensão defina o que estamos estudando, é a reflexão que 

estabelece sua importância. Na reflexão passamos a entender não apenas o assunto em 

pauta, mas a nós mesmos. Jesus faz continuas referências a ouvidos que não ouvem e a 

olhos que não veem. Quando ponderamos sobre o significado daquilo que estudamos, 

passamos a ouvir e ver de uma maneira renovada.  

Humildade - Precisamos agir como alunos e não como professores. O estudo não apenas 

depende da humildade, mas também a oferece. 

CONCLUSÃO 

Gostaríamos de encerrar essa lição dizendo que a vida eterna consiste em conhecer 

ao Senhor. Então invista nas disciplinas espirituais para conhecer mais a Deus e para 

crescer em santificação (cf. Jo 17.3). 

Decida: Você irá se disciplinar para ser um aprendiz intencional? Por onde você irá 

começar? Quando você irá começar? (cf. Pv 13.4).  


