


INTRODUÇÃO





Tome as Escrituras 
como revelação do 
Senhor, autoridade 

e suficiente para 
orientar o homem.

Visão de futuro



Estude as 
Escrituras de 

forma profunda 
e consistente.

Visão de futuro



Ensine as 
Escrituras de 

forma fiel, 
didática, criativa 

e prática. 

Visão de futuro



A visão correta e o valor 
dado às Escrituras servirão 

de base para que se 
desenvolva com a mesma 

uma relação que 
resultará em crescimento, 

edificação e transformação.



Pois Esdras tinha decidido 
dedicar-se a estudar a Lei 
do Senhor e a praticá-la, e 

a ensinar os seus 
decretos e mandamentos 

aos israelitas.
Esdras 7:10

estudar
praticá-la,



Relação 2
Prática 

das 
Escrituras



Pois Esdras tinha decidido 
dedicar-se a estudar a Lei 
do Senhor e a praticá-la, 

e a ensinar os seus 
decretos e mandamentos 

aos israelitas.
Esdras 7:10



E Deus viu tudo o que 
havia feito, e tudo havia 

ficado muito bom. 
Passaram-se a tarde e a 
manhã; esse foi o sexto 

dia.!
Gênesis 1:31!



Somente seja forte e muito 
corajoso! Tenha o cuidado de 
obedecer a toda a lei que o 

meu servo Moisés lhe ordenou; não 
se desvie dela, nem para a direita 
nem para a esquerda, para que 

você seja bem sucedido por onde 
quer que andar.!

Josué 1:7!



APLICAÇÃO 
EQUIVOCADA !



Aplicação seletiva!



Vá depressa à grande cidade 
de Nínive e pregue contra ela, 
porque a sua maldade subiu 

até a minha presença".!
Mas Jonas fugiu da presença 
do Senhor, dirigindo-se para 

Társis... !
Jonas 1:2,3!



Ele orou ao Senhor: 
"Senhor, não foi isso que 
eu disse quando ainda 

estava em casa? Foi por 
isso que me apressei em 

fugir para Társis. !
Jonas 4:2!



Eu sabia que tu és Deus 
misericordioso e 

compassivo, muito 
paciente, cheio de amor e 
que promete castigar mas 

depois se arrepende.!
Jonas 4:2!



Aplicação parcial!



Agora vão, ataquem os 
amalequitas e consagrem ao 

SENHOR para destruição tudo o 
que lhes pertence. Não os 
poupem; matem homens, 
mulheres, crianças, recém-

nascidos, bois, ovelhas, camelos 
e jumentos’ ".!

1 Samuel 15:3!



Mas Saul e o exército pouparam 
Agague e o melhor das ovelhas 
e dos bois, os bezerros gordos 
e os cordeiros. Pouparam tudo 
que era bom, mas a tudo que 

era desprezível e inútil 
destruíram por completo.!

1 Samuel 15:9!



Assim diz o Senhor dos Exércitos... 
vão, ataquem os amalequitas e 
consagrem ao SENHOR para 

destruição tudo o que lhes pertence. 
Não os poupem; matem homens, 

mulheres, crianças, recém-
nascidos, bois, ovelhas, camelos 

e jumentos’ ".!
1 Samuel 15:2,3!



Racionalização!



Quando Samuel o 
encontrou, Saul disse: 
"O Senhor o abençoe! 
Segui as instruções do 

Senhor".!
1 Samuel 15:13!



Samuel, porém, perguntou: 
"Então que balido de 

ovelhas é esse que ouço 
com meus próprios 

ouvidos? Que mugido de 
bois é esse que estou 

ouvindo? "!
1 Samuel 15:14!



Respondeu Saul: "Os soldados 
os trouxeram dos amalequitas; 
eles pouparam o melhor das 

ovelhas e dos bois para o 
sacrificarem ao Senhor seu 

Deus, mas destruímos 
totalmente o restante".!

1 Samuel 15:15!



Aplicação “cega”!



Respondeu-lhe Jesus: "Por 
que você me pergunta sobre 

o que é bom? Há somente 
um que é bom. Se você quer 
entrar na vida, obedeça aos 

mandamentos".!
Mateus 19:17!



...honra teu pai e tua mãe’ e 
‘amarás o teu próximo como 

a ti mesmo’".!
Disse-lhe o jovem: "A tudo 
isso tenho obedecido. O 

que me falta ainda? “!
Mateus 19:19,20!



Hipocrisia!



Então, Jesus disse à multidão e 
aos seus discípulos:!

"Os mestres da lei e os fariseus se 
assentam na cadeira de Moisés.!
Obedeçam-lhes e façam tudo o 
que eles lhes dizem. Mas não 

façam o que eles fazem, pois 
não praticam o que pregam.!

Mateus 23:1-3!



Eles atam fardos pesados e 
os colocam sobre os 

ombros dos homens, mas 
eles mesmos não estão 

dispostos a levantar um só 
dedo para movê-los.!

Mateus 23:4!



"Ai de vocês, mestres da lei e 
fariseus, hipócritas! Vocês limpam 
o exterior do copo e do prato, mas 

por dentro eles estão cheios de 
ganância e cobiça.!

Fariseu cego! Limpe primeiro o 
interior do copo e do prato, para 

que o exterior também fique limpo.!
Mateus 23:25,26!



Rebeldia!



Vá depressa à grande cidade 
de Nínive e pregue contra ela, 
porque a sua maldade subiu 

até a minha presença".!
Mas Jonas fugiu da presença 
do Senhor, dirigindo-se para 

Társis...!
Jonas 1:2,3!



Isto aconteceu porque os 
israelitas não obedeceram ao 

Senhor seu Deus, mas 
violaram a sua aliança: tudo o 

que Moisés, o servo do 
Senhor, tinha ordenado. Não o 
ouviram nem lhe obedeceram.!

2 Reis 18:12!



APLICAÇÃO 
APROVADA!



Escolhi o caminho da 
fidelidade; decidi 

seguir as tuas 
ordenanças.!

Salmos 119:30!



Dá-me entendimento, 
para que eu guarde a 

tua lei e a ela 
obedeça de todo o 

coração.!
Salmos 119:34!



Não deixe de falar as 
palavras deste Livro da Lei e 
de meditar nelas de dia e de 
noite, para que você cumpra 
fielmente tudo o que nele 

está escrito...!
Josué 1:8!



Tu mesmo ordenaste os 
teus preceitos para que 

sejam fielmente 
obedecidos.!

Salmos 119:4!



Mas o homem que observa 
atentamente a lei perfeita que 
traz a liberdade, e persevera 

na prática dessa lei, não 
esquecendo o que ouviu...!

Tiago 1:25!



Obedecerei 
constantemente à 
tua lei, para todo o 

sempre.!
Salmos 119:44!



Colha os benefícios!



Mas o homem que observa 
atentamente a lei perfeita que 
traz a liberdade, e persevera 

na prática dessa lei, não 
esquecendo o que ouviu mas 

praticando-o, será feliz 
naquilo que fizer.!

Tiago 1:25!



Ele respondeu: 
"Antes, felizes são 

aqueles que ouvem a 
palavra de Deus e lhe 

obedecem".!
Lucas 11:28!



Relação 3
Ensino 

das 
Escrituras



Pois Esdras tinha decidido 
dedicar-se a estudar a Lei 
do Senhor e a praticá-la, 

e a ensinar os seus 
decretos e mandamentos 

aos israelitas.
Esdras 7:10

ensinar



É ele que treina as 
minhas mãos para a 
batalha, e assim os 

meus braços vergam 
o arco de bronze.!

2 Samuel 22:35!



O QUÊ?!



Não deixe de falar as 
palavras deste Livro da 

Lei e de meditar nelas de dia 
e de noite, para que você 

cumpra fielmente tudo o que 
nele está escrito...!

Josué 1:8!



Toda a Escritura é 
inspirada por Deus e útil 
para o ensino, para a 

repreensão, para a 
correção e para a instrução 

na justiça,!
2 Timóteo 3:16!



QUEM?!



Portanto, vão e façam 
discípulos de todas as nações, 
batizando-os... ensinando-os 
a obedecer a tudo o que eu lhes 

ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos 

tempos".!
Mateus 28:19,20!



À QUEM?!



Nós o proclamamos, 
advertindo e ensinando a 

cada um com toda a 
sabedoria, a fim de que 

apresentemos todo 
homem perfeito em Cristo.!

Colossenses 1:28!



QUANDO?!



Ensinem-nas a seus filhos, 
conversando a respeito delas 
quando estiverem sentados 
em casa e quando estiverem 

andando pelo caminho, 
quando se deitarem e 
quando se levantarem.!

Deuteronômio 11:19!



Pregue a palavra, esteja 
preparado a tempo e 

fora de tempo, 
repreenda, corrija, exorte 
com toda a paciência e 

doutrina.!
2 Timóteo 4:2!



ONDE?!



Ensinem-nas a seus filhos, 
conversando a respeito delas 
quando estiverem sentados 

em casa e quando estiverem 
andando pelo caminho, 

quando se deitarem e quando 
se levantarem.!

Deuteronômio 11:19!



Então levou-os para fora e 
perguntou: "Senhores, que devo 

fazer para ser salvo? "!
Eles responderam: "Creia no Senhor 
Jesus, e serão salvos, você e os de 

sua casa".!
E pregaram a palavra de Deus, a 

ele e a todos os de sua casa.!
Atos 16:30-32!



PARA QUÊ?!



Nós o proclamamos, 
advertindo e ensinando a cada 
um com toda a sabedoria, a 
fim de que apresentemos 
todo homem perfeito em 

Cristo.!
Colossenses 1:28!



Toda Escritura é... Útil para 
o ensino... para que o 

homem de Deus seja apto e 
plenamente preparado para 

toda boa obra.!
2 Timóteo 3:16-17!



Conclusão
Pois Esdras tinha decidido 
dedicar-se a estudar a Lei do 
Senhor e a praticá-la, e a ensinar 

os seus decretos e 
mandamentos aos israelitas.!

Esdras 7:10!



Este Esdras veio da Babilônia. 
Ele era um escriba que 

conhecia muito a Lei de Moisés 
dada pelo Senhor, o Deus de 

Israel. O rei lhe concedera tudo 
o que ele tinha pedido, pois a 
mão do Senhor, o seu Deus, 

estava sobre ele.!
Esdras 7:6!




