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Relembrando... 

 Método de Estudo: 3 etapas 

 

OBSERVAÇÃO INTERPRETAÇÃO APLICAÇÃO 

OBSERVAÇÃO INTERPRETAÇÃO APLICAÇÃO 

O QUE EU VEJO ?  O QUE SIGNIFICA ?  COMO FUNCIONA ?  
E DAÍ ?  



APLICAÇÃO 

“A Bíblia não foi escrita para 
satisfazer sua curiosidade, foi escrita 

para transformar sua vida. O 
objetivo máximo do estudo bíblico 
não é fazer algo para a Bíblia, mas 
sim permitir que a Bíblia faça algo a 
você, para que a verdade se torne 

real em sua vida” 

Howard Hendricks 



APLICAÇÃO 

“Você, porém, fale o que está de 
acordo com a sã doutrina” 

Tito 2.1 

1. Homens mais velho (v.2); 

2. Mulheres mais velhas (v.3-5); 

3. Jovens (v.6); 

4. Pastor (v.7-8); 

5. Escravos (v.9-10); 

6. RAZÃO (v.11-13) 



APLICAÇÃO 



APLICAÇÃO 

QUATRO PASSOS NA 
APLICAÇÃO 



APLICAÇÃO 

1º. PASSO: CONHEÇA 
 

1. Conheça bem o texto: 
“A aplicação é baseada na interpretação, assim 
se sua interpretação for errônea, sua aplicação 
provavelmente também o será” 
 

2. Autoconhecimento: 
“Uma das principais razões pelas quais a 
aplicação não é mais efetiva para muitas 
pessoas é que francamente, elas não 
conhecem a si mesmas” 



APLICAÇÃO 

2º. PASSO: RELACIONE 
 

1. Relacione o conceito a sua vida: 
“Uma vez que você perceba que Jesus Cristo 
quer impactar sua vida de maneira profunda, 
você precisa procurar por áreas nas quais 
relacionar a palavra à vida” 
 

2. Exponha-se ao conceito bíblico: 
- A palavra expõe o pecado (2Tm.3.16-17); 
- A palavra dá mandamentos (Mt.20.19);  
- A palavra oferece promessas (Mt.28.20); 
- A palavra dá exemplos (At.8.1, 4); 



APLICAÇÃO 

3º. PASSO: MEDITE 
 

1. Entenda o significado de meditar: 
“Estou falando de algo completamente diferente 
da ginástica mental que procura esvaziar a 
mente. A verdadeira meditação é ponderar a 
verdade, como vistas a deixar que ela auxilie 
e reajuste nossas vidas” 
 

2. Exercite a verdadeira meditação: 
- Salmo 1.1-2 
- Josué 1.8 
- Salmos 119.11 



APLICAÇÃO 

4º. PASSO: PRATIQUE 
 

1. Mantenha o foco (desde o início): 
“O objetivo definitivo do estudo bíblico é a 
prática da verdade. As escrituras foram escritas, 
não para engordar gansos, mas para treinar 
atletas e equipar soldados” 
 

2. Priorize: 
“Você não pode conscientemente aplicar toda 
verdade que encontrar em seu estudo, mas 
pode consistentemente aplicar os mais 
importantes” 



APLICAÇÃO 

PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Palavra 

de Deus 



EXERCÍCIO – Em dupla 

1. Leia o texto de Efésios 2.8-10; 

2. Observe os detalhes do texto; 

3. Interprete o significado de: 

a. Graça 

b. Fé 

c. Dom 

d. Obras 

e. Glorie 

f. Feitura (criados em Cristo Jesus) 

g. Boas obras 

4. Aplique os principais conceitos do texto 



APLICAÇÃO 

NOVE PERGUNTAS 
PARA A APLICAÇÃO 



APLICAÇÃO 

NOVE PERGUNTAS 

1. Há um exemplo a ser seguido? 

2. Há um pecado a se evitar? 

3. Há uma promessa a se reivindicar? 

4. Há uma oração a se repetir? 

5. Há um mandamento a se obedecer? 

6. Há uma condição a se atender? 

7. Há um verso a se memorizar? 

8. Há um erro a se notar? 

9. Há um desafio a enfrentar? 



APLICAÇÃO 

QUATRO ERROS A 
EVITAR NA 

APLICAÇÃO 



APLICAÇÃO 

QUATRO ERROS A EVITAR 

1. Substituir a aplicação pela interpretação 
“De capa a capa a Bíblia ensina que a partir do 
momento em que conhece as verdades de 
Deus, você é responsável por colocá-la em 
ação” 
 

2. Substituir mudança substancial por 
obediência superficial 
“Aplicar a verdade bíblica em áreas onde já 
temos conseguido aplicá-la, não em novas 
áreas que precisam ser melhoradas. Resultado: 
Nenhuma mudança digna de nota acontece” 



APLICAÇÃO 

QUATRO ERROS A EVITAR 

3. Substituir arrependimento por racionalização 
“No momento em que a verdade chega perto 
demais, condenatória demais, um alarme soa, e 
começamos a nos defender. Nossa estratégia 
favorita é racionalizar o pecado ao invés de 
nos arrepender” 
 

4. Substituir uma decisão volitiva por uma 
experiência emocial 
“Estudamos a palavra de Deus, nos 
emocionamos com o impacto, mas nenhuma 
mudança real acontece” 


