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LIÇÃO 1 

 
 

METODOLOGIA DE ESTUDO BÍBLICO 
 
 
INTRODUÇÃO.  
 

ão é necessário ficarmos aqui falando dos adjetivos da Bíblia 
e da importância dela para as nossas vidas1. A Bíblia é o livro 
mais lido em todo mundo e, a cada leitura, os seus leitores 

procuram aplicá-las em suas vidas, buscando uma orientação ou um 
conforto. Contudo, para fazermos isso de uma maneira eficiente, é 
necessário aprendermos a manejá-la corretamente, pois uma interpretação 
errada leva, fatalmente, a uma aplicação também. 

 Por isso, o PROPÓSITO DO CURSO é apresentar ao aluno as 
ferramentas necessárias para a investigação criteriosa das Escrituras, 
visando encontrar o significado verdadeiro da passagem bíblica, com vistas 
à aplicação sensata e sadia em sua vida e também na vida de outras 
pessoas.  
  

As vantagens de aprendermos a estudar a Bíblia são várias. Em 
primeiro lugar a pessoa torna-se capaz de pensar por si mesmo. Além 
disso, ela torna-se capaz de avaliar os pensamentos de outros e também a 
experimentar a alegria da descoberta de um texto. 
Assim, aquelas dúvidas que ficam em nossa mente, 
depois de ouvirmos algum estudo bíblico, poderão 
ser investigadas de uma maneira criteriosa e sábia.  
 
 

“Examinais as Escrituras,  
porque julgais ter nelas  a vida eterna, 

e são elas mesmas que testificam de mim.” 
João 5:39 

 
 
I. EXIGÊNCIAS REQUERIDAS AO ESTUDANTE DA BÍBLIA.   
 

A. ___________________________________. A fé salvadora e o 
Espírito Santo nos são necessários para compreendermos e 
interpretarmos bem as Escrituras (João 16:13; 1 Coríntios 2:14). O 
Espírito de Deus ilumina o texto principalmente no sentido de aplicá-lo aos 
nossos corações.  
 

                                                 
1 2 timóteo 3.16 

N ___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
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B. ____________________________________________________ 
 
C. ____________________________________________________ 
 
D. _______________________________________________ 
 

 
II. POR QUE ALGUMAS PESSOAS EVITAM ESTUDAR A 

BÍBLIA? 
 

Muitas pessoas não levam a sério o estudo da Bíblia. 
Tudo isso não acontece por acaso. Elas, geralmente, 
apresentam os seguintes argumentos: 

 
A. _______________________________________________ 
 
B. _______________________________________________ 
 
C. _______________________________________________ 
 
D. _______________________________________________ 
 
E. _______________________________________________ 

 
 
III.  MÉTODOS DE ESTUDOS BÍBLICOS 
 

A Bíblia é um livro rico em estilos e conteúdo. Nela 
encontramos narrativas, profecias, poesia e provérbios, que nos 
proporcionam várias alternativas de pesquisa do seu conteúdo. Por 
isso, quando vamos preparar um estudo bíblico2, precisamos 
determinar, de antemão, qual será o método que iremos empregar.   

 
A. ___________________________________.Nesse método isolamos 
uma palavra, uma frase ou uma idéia que queremos pesquisar. Como 
exemplo podemos citar: Ressurreição, perseverança¸ céu, a vida de 
dependência de Deus, etc.  
 
B. ___________________________________. Aparentemente um 
versículo bíblico não contém muito material de pesquisa. Mas quando 
começamos a meditar e trabalhar nele, verificamos que há um mundo de 
ensinamentos e aplicações para a nossa vida. Nos livros de Salmos e 
Provérbios, encontramos muitos versículos que podem ser analisados.  
 
C. __________________________________ – É o estudo de uma 
determinada passagem da Bíblia. Inicialmente, é bom que o aluno procure 
trabalhar em textos mais fáceis, até ficar experiente nessa tarefa.  Em 

                                                 
2 Para esse curso, adotaremos a versão Revista e Atualizada.  

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
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nosso curso iremos trabalhar em cima de Lucas 19.1-10, no relato de 
Zaqueu, que é rico em detalhes.  
 
D. __________________________________. É o método que aborda 
cada livro da Bíblia como uma unidade, procurando entender o seu sentido 
como um todo, fazendo, as aplicações apropriadas. Nesse método não 
podemos entrar em todos os detalhes do livro.  
Exemplo: Filemom, Ageu. 
 
E. ___________________________________ – É o estudo biográfico, 
onde a vida de um personagem bíblico é pesquisada, verificando as 
informações históricas e o caráter deles. 
Exemplo: A vida de Apolo 
 

1. Aliste os versículos que mencionam o personagem. 
2. Leia em dicionários bíblicos, tudo sobre a vida dele, 

procurando subdividi-la em blocos.  
3. Selecione uma área da vida do autor que você quer 

enfatizar: sua comunhão com Deus, suas fraquezas, sua 
origem.  

 
F. _____________________________________ .É o estudo de uma 
determinada doutrina, verificando as informações em toda a Bíblia ou em 
parte dela, visando encontrar o verdadeiro sentido da mesma na Bíblia ou 
no livro em estudo.  
 
Exemplo: A ressurreição dos mortos, eleição, perseverança dos santos, 
condenação eterna.  

 
IV. DETALHES A SEREM OBSERVADAS ANTES DE INICIAR 

UM ESTUDO BÍBLICO. 
 

A. Providencie um local adequado. 
 
B. Aproveite aquele momento onde haverá maior 
rendimento. 
 
C. Coloque na mesa as ferramentas necessárias à pesquisa. 

 Comentários.  
O Novo Comentário da Bíblia – Vida Nova 
Comentários da Série Cultura Bíblica – Mundo Cristão 

 
 Dicionários.  

O Novo dicionário da Bíblia – Vida Nova 
 

 Concordância. 
 

 Mapas. 
Atlas Vida Nova, da Bíblia e da história do Cristianismo. 

 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
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 Enciclopédias. 
 

 Livros sobre o contexto cultural. 
A vida diária nos tempos de Jesus – Vida Nova 
O Mundo do Antigo Testamento -Vida Nova 

 
 Diversas versões da Bíblia. 

 
 Bíblia On-Line 

 
Ferramenta em CD, com inúmeras versões, comentários e mapas. 

 
 
VI. ETAPAS A SEREM OBSERVADAS NO ESTUDO BÍBLICO. 
 

Para se fazer qualquer investigação bíblica, é necessário ter 
uma metodologia de trabalho. Os métodos são os passos a serem 
dados na pesquisa; é a forma de procedimento para se chegar a um 
determinado fim. 
 

No nosso estudo vamos observar os seguintes passos:  
 
 
 
 

OBSERVAÇÃO          INTERPRETAÇÃO          APLICAÇÃO  
 
Para cada item teremos duas aulas onde iremos conhecer os 

pormenores de cada um. Mas, como introdução a eles, quero apresentá-los 
resumidamente.  

 
A. OBSERVAÇÃO - Depois de escolhido a 
passagem bíblica e o método que será utilizado, 

inicia-se a primeira etapa que é a 
observação. Nela vamos ler o 
texto várias vezes, em várias 
versões, fazendo suas anotações. 
Para essa etapa, o estudante irá fazer algumas 
perguntas ao texto até ficar bem familiarizado 
com a passagem. 

 
B. INTERPRETAÇÃO - Em seguida entra a fase de 
Interpretação, que é a etapa intermediária na confecção do estudo. 
Nela vamos usar as regras de interpretação, também chamada de 
HERMENÊUTICA. Assim, iremos descobrir o que o autor estava 
querendo dizer com aquela passagem. A fase de interpretação é de 
fundamental importância no estudo bíblico, pois se ela estiver 
errada, a aplicação, fatalmente estará também errada.  

Quem? 
O quê? 
Onde? 

Quando? 
Por quê? 
Como? 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
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C. APLICAÇÃO 

Após as observações e correta interpretação do texto, 
precisamos saber como as verdades e princípios bíblicos podem ser 
aplicados em nossas vidas. O propósito da Bíblia não é aumentar o 
nosso conhecimento, mas mudar as nossas vidas, o nosso caráter.  

 
A observação proCura responder à pergunta: Que diz o 

texto? A interpretação procura descobrir o que significa; e a 
aplicação vai procurar responder: E daí? 

 
 

RECAPITULAÇÃO - Nessa lição, vimos um pouco sobre a 
importância do estudo da Bíblia para nossa vida. Vimos também 

que existem várias maneiras, ou métodos, que podem ser utilizados no 
preparo de um estudo bíblico. Nesse processo de preparo, aprendemos 
sobre a observação, a interpretação e também sobre a aplicação do texto.  

 
 
 
 

OBSERVAÇÃO              INTERPRETAÇÃO             APLICAÇÃO  
 
CONCLUSÃO 

 
No decorrer do curso iremos exercitar bem cada etapa de estudo, 

para que, ao final, cada aluno tenha condições de preparar estudos 
bíblicos, praticando cada método. Nós não podemos esquecer que o 
aprendizado é um processo que exige perseverança e que somente através 
dela iremos adquirir experiência e excelência.  

 
  

TAREFA PARA A PRÓXIMA AULA. 
 
Tendo em vista o que foi apresentado aqui nesse primeiro 

capítulo do nosso curso, procure meditar nas seguintes questões:  
 
1. Por que é necessário estudar arduamente a Bíblia. Não 

deveria ela ser mais facial de entender? 
 
2. Como conciliar a ação do Espírito Santo e a ação humana 

no processo de estudo bíblico?  
 

TEXTO  INTERPRETAÇÃO 
CORRETA 

APLICAÇÃO 
CORRETA 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 


