
Como estudar 

a Bíblia Sozinho



Introdução

Por que estudar a Bíblia? – 2 Tm 3.16-

17
Natureza – A Escritura é inspirada por Deus.
Utilidade – A Escritura nos guia no caminho de Deus.
Finalidade – A Escritura nos transforma segundo a 

vontade de Deus. 



Introdução

 O termo método (meta = através de, hodos = caminho) é o 

caminho através do qual se chega a um fim ou objetivo.

 Nosso objetivo é compreender a Bíblia, os métodos são 

ferramentas para atingirmos esse objetivo.

Transformação 

de vida
Bíblia Método



Riscos e Princípios

ERRO PRINCÍPIO EXEMPLOS

• Tirar o texto do contexto

Quando uma passagem é 

vista de modo isolado.

• Interprete contextualmente
Todo texto bíblico deve ser 

analisado em relação ao 

seu contexto.

Fp 4.13; Hb 

12.15

• Alegorizar ou 

Espiritualizar

Quando é atribuído um 

sentido ao texto que ele 

mesmo não indica.

• Interprete normalmente
O verdadeiro sentido da 

passagem está indicado 

no próprio texto e não em 

sentidos ocultos

1 Sm 17.49; 

Lc 10.34-35



Riscos e Princípios

ERRO PRINCÍPIO EXEMPLOS

• Realizar um salto 

histórico

Quando o texto é 

interpretado a luz de outro 

período histórico.

• Interprete historicamente
O texto bíblico deve ser 

compreendido dentro do 

seu contexto histórico

Rt 3.7-10; 1 

Co 11.5-6

• Ignorar a história

Quando não se leva em 

conta o contexto histórico



Riscos e Princípios
ERRO PRINCÍPIO EXEMPLOS

• Confundir a gramática

Quando compreende-se 

erroneamente o uso de palavras, 

orações ou períodos, levando a 

uma interpretação incorreta.

• Interprete gramaticalmente
Devem ser considerados os 

significados das palavras e o 

relacionamento entre termos e 

frases.

Os 3.1

• Dar um sentido teológico a 

um texto que não é próprio 

do seu estágio na revelação

Ocorre quando trazemos a 

teologia da Bíblia completa para 

a mente de um autor que ainda 

não tinha acesso à totalidade da 

revelação.

• Lembre-se que a revelação é 

progressiva
A revelação de Deus foi dada 

gradualmente, por isso não 

podemos levar conceitos que 

ainda não haviam sido revelados 

para uma época anterior

2 Sm 12.22-23; Sl

116.3



Riscos e Princípios

ERRO PRINCÍPIO EXEMPLOS

• Estabelecer ensino com 

base em um texto 

isolado ou obscuro

Quando não confirmamos 

as descobertas feitas em 

um texto relacionando-o 

com o todo da Escritura.

• Interprete a Escritura 

com ela mesma
Uma passagem fácil lança 

luz sobre outra difícil.

Hb 6:4-6; Gl

5:4;  cf Jo

10:27-29; Ef

1.13-14



Praticando...
1. Marque a alternativa correta.

É importante estudar a Bíblia porque...

a) A Bíblia é um livro interessante e útil para nos tornar melhores 
conhecedores da história.

b) Seus ensinos devem ser preservados como patrimônio religioso 
da humanidade.

c) Dentre vários livros que tratam do assunto, ela é o melhor guia 
moral que existe.

d) Ela é inspirada por Deus, ela é útil para nos guiar e ela visa nos 
aperfeiçoar.



Praticando...

2. Complete

O uso de métodos de estudo bíblico exige (1) dar certos 

passos em uma certa ordem para garantir um certo resultado
– transformação de vida, (2) estar disposto a deixar a Bíblia 
impactar sua vida e (3) desejar assumir um compromisso sério de 

ser constante no estudo sistemático da Bíblia.



Método Devocional

O método devocional pode ser 
definido como sendo uma meditação
bíblica que visa a aplicação prática do 

texto estudado.

Texto 
Bíblico

Meditação Aplicação



Método Devocional

Passo 1 – Ore

devemos começar nosso estudo orando 
a Deus para que ele nos ajude a estudar o 

texto bíblico com seriedade.

Nesta oração devemos expressar nosso 
desejo de obedecer e dividir com outras 

pessoas o que aprendemos.



Passo 2 – Medite
Visualize a cena da narrativa

Enfatize as palavras da passagem

Parafraseie a passagem

Personalize a passagem

Use o acróstico P-A-P-E-L-M-O-V-E

Ore a passagem a Deus

Método Devocional

Texto – Almeida Revista e 

Atualizada

Paráfrase Pessoal

Bem-aventurado o homem 

que não anda no conselho 

dos ímpios, não se detém no 

caminho dos pecadores, 

nem se assenta na roda dos 

escarnecedores. Antes, o seu 

prazer está na lei do SENHOR, 

e na sua lei medita de dia e 

de noite.

É muito feliz a pessoa que 

não segue a opinião dos que 

não temem a Deus, não imita 

os que amam o pecado e 

não participa da conversa 

dos zombadores. Pelo 

contrário, a pessoa feliz se 

alegra com a Palavra de 

Deus e seu pensamento está 

nela constantemente.



Método Devocional
Passo 3 – Aplique
Pessoal – A aplicação deve ser pessoal.

Prática – A aplicação deve ser algo que você 

possa fazer.

Possível – A aplicação deve ser algo que você 

possa realmente fazer.

Provável – A aplicação deve ser algo que possa ser 

medido e avaliado.



Método Devocional

Passo 4 - Memorize

A santificação é um processo e a Palavra de 

Deus é o instrumento que o Espírito Santo usa 

para nos moldar (Jo 17.17; 2 Co 3.18).

São os trechos da Palavra de Deus que 

guardamos no coração que nos 

encorajarão a permanecer firmes.



Método Devocional

Grupos:

1 – Filemom 4-5

2 – Filemom 6-7

3 – Filemom 8-11

4 – Filemom 12-14

5 – Filemom 15-17

6 – Filemom 18-20

7 – 1 João 1.5-7

8 – 1 João 1.8-2.2

9 – 1 João 2.3-6

10 – 1 João 2.15-17


