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Como Usar Este Estudo Bíblico” 

 
 
 
 

Este estudo bíblico dá aos lideres simples ferramentas para guiar seu grupo através de um estudo 
envolvente e interativo das escrituras. A simplicidade e a profundidade desses estudos encorajam 
as pessoas de todas as idades e níveis de fé a explorarem as Escrituras individualmente ou em 
grupos. 

 
O estudo é um guia diário para os participantes completarem por si mesmos, usando uma 
passagem das Escrituras em preparação para um encontro do grupo e discutirem na semana 
seguinte. 

 
Os participantes leem uma passagem designada a cada dia, oram por entendimento, e completam 
as perguntas diárias – usando diferentes métodos de descoberta. A cada dia, o Espírito Santo 
revela o significado mais profundo e adiciona conhecimentos sobre essa passagem. 
Os participantes aprendem como estudar ativamente a Palavra de Deus, descobrindo e aplicando 
pessoalmente as verdades transformadoras de Deus, usando uma simples abordagem de um 
estudo bíblico como exemplificado abaixo: 

 
• Observacão 

O que essa passagem diz? 
Qual e a idéia principal? 

• Interpretacão 
Qual o significado dessa passagem? 
Quais são as palavras importantes, frases importantes e verdades? 

• Aplicacão 
Como o Espírito Santo me lidera a aplicar essa passagem em minha vida? 

 
Como Começar um Grupo de Estudo Bíblico 

 

Nós cremos que Deus deseja usar quem você é, onde você vive, trabalha e socializa, para fazer 
um impacto eterno. Para começar, aqui estão três passos fáceis a seguir: 



1. ORAR 
...e tudo começa com oração e relacionamentos 

 
ORAÇÃO 

• Ore por um amigo o qual vai ajudá-lo a começar um grupo de estudo bíblico 
• Orem juntos regularmente, peçam a Deus um plano e uma direção. 
• Ore enquanto anda pela sua casa. Peça a Deus Sua bênção e proteção. 
• Ore pelas pessoas nominalmente. Peça a Deus oportunidades para 

encontrá-las, cuidar e servir. Atos de carinho abrem corações e constroem 
relacionamentos. 

• Ore para que eles tenham interesse no estudo bíblico. 
 

RELACIONAMENTOS 
• Ore por aqueles que vivem, trabalham e socializam próximo a você. 

Seja amigável e encorajador. 
• Inicie conversações – faça boas perguntas e seja um bom ouvinte. 
• Passem tempos juntos, como num chá, café ou em uma refeição. 
• Procure por oportunidades para amar, se doar e servir. 

 

2. ESTABELECER LIGAÇÃO 
...encontre aqueles que estão interessados 

 
PLANEJE UMA REUNIÃO 
• Escolha a data, o horário e o local. 
• Faça uma lista de pessoas que você quer que venha. 
• Ore e os convide. 
• Se você quiser, se programe para oferecer refrescos. 
• Faça uma lista para uma conversa ou planeje uma atividade familiar para sua reunião. 

 

GUIA DA REUNIÃO 
• Sirva café, chá, e/ou alguma coisa para comer se alguém desejar. 
• Dê as boas vindas, apresente-se e conheçam-se uns aos outros, (use 

perguntas ou alguma atividade) e dê aos seus convidados tempo para se 
conhecerem. 

• Para terminar esse tempo, você pode dizer algo assim: “Estamos tendo um ótimo tempo 
juntos. Meu desejo é proporcionar um ambiente seguro e uma comunidade solidária, onde 
um grupo como esse possa estudar a Bíblia juntos, descobrindo o que a Bíblia diz e como 
isso se relaciona conosco pessoalmente. Por favor, me deixe saber se vocês estão 
interessados.” 



3.  LIDERAR 
...agora comece 

 
• Baixe e imprima o Guia de Estudo para cada pessoa. 
● Selecione um dos quatro conjuntos de Escrituras Sugeridas nesse Guia de Estudo. 
● Os participantes vão precisar de um caderninho para suas anotações pessoais de cada semana. 

 

COMO LIDERAR O GRUPO DE ESTUDO BÍBLICO 
 
 

Comece com uma oração curta. 
• Peça a um voluntário para ler a passagem da Escritura. 
• Lidere a discussão, seguindo das questões referentes ao dia. 
• Não tenha medo do silêncio enquanto você espera pela resposta. 

 
É importante para uma efetiva discussão, lembrar o grupo de algumas orientações úteis: 

• Fale alto o suficiente para que todos possam ouvir. 
• Responda com breves declarações e não com longas narrativas. 
• Mantenha uma discussão centrada em Cristo e na Bíblia. 
• Mantenha o foco e evite questões controversas. 

 
Assegure ao seu grupo de que o Espírito Santo vai levar Sua Palavra às circunstâncias da vida de 
cada participante, exatamente no ponto onde eles estão em seu caminho espiritual, e vai ensiná- 
los pessoalmente o que Ele deseja que eles conheçam, e apliquem em suas vidas pessoais. 

• No final de cada reunião, selecione a passagem para a próxima semana. 
• Incentive o grupo a convidar outras pessoas para participar do grupo de estudos em 

qualquer momento que puderem vir, mesmo com os estudos já iniciados. Isso cria um 
ambiente acolhedor e uma comunidade que se preocupa com o próximo. 

• Conclua com uma curta oração. 
 
Perguntas adicionais para acompanhar e aprimorar seus estudos: 

• O que mais Deus ensinou a você? 
• Você poderia explicar sua resposta mais completamente? 
• O que mais alguém poderia adicionar a essa resposta? 
• O que mais impressionou você a respeito desse versículo? 

 
História Introdutória da FÉ: 
O Estudo FÉ de da Bíblia distende esta afirmação: acreditar complemente em tudo o que Deus 
diz, eu escolho com a minha fé entregar o meu coração para viver (viver intencionalmente com 
vista à eternidade). 

 
Deus criou os pássaros para voarem e não para ficarem no seu ninho. Desde o nascimento, a mãe 
alimenta e protege as suas crias, e ensina-as a voar. Como será para um filhote de pássaro dar um 
salto de fé para fora do ninho e experienciar a verdade sobre tudo o que a sua mãe lhe ensinou e 
demonstrou sobre voar? Como se poderá imaginar que tenham vontade de pousar e voltar a viver 
no ninho quando poderiam continuar a voar? 



Deus quer que os crentes voem nas asas da fé. A Bíblia é o livro orientador, as personagens são 
os exemplos e o Espírito Santo é o professor desta vida de fé. A bíblia está repleta de histórias 
sobre aqueles que se dedicaram a uma vida de indiferença, revolta e desobediência, e também 
sobre outros que decidiram voar nas asas de uma fé extraordinária. A Bíblia dá instruções claras 
sobre como viver uma vida de fé, enquanto que o Espírito Santo nos impele e nos encoraja a 
voar. A pergunta que os membros devem responder a cada semana é a seguinte: vão optar por 
assentar ou voar? 

 
O Estudo FÉ de da Bíblia irá ensinar, formar e incentivar os membros a voar nas asas da  fé. Os 
quatro estudos de oito semanas apresentam estudos de personagens do Velho e do Novo 
Testamento, além dos ensinamentos sobre a fé de Jesus ou Paulo constantes dos livros de João e 
dos Romanos. 

 
Este Estudo de da Bíblia é único, uma vez que os estudos das escrituras sugeridos não seguem 
um tema, personagem ou livro bíblico específicos. O seu grupo ficará surpreendido com o modo 
como Deus entrança passagens do Velho e do Novo Testamento, à medida que estudam as 
diferentes passagens da Bíblia a cada semana. 
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