Cresça 2 – Aprenda a Como Crescer Espiritualmente
•
Nesse curso conheceremos as disciplinas espirituais que levam um cristão a
se tornar forte e maduro na fé.

CRESÇA 2

Aprenda a Como
Crescer Espiritualmente

Aula 3: Recebendo de Deus
Introdução:
Salmo 119:11 Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.

AULA 3

Recebendo de Deus

Perguntas:
•
Você já teve a experiência de, em um momento de tribulação ou tentação,
ter a sua mente “invadida” por algum texto bíblico que lhe deu ajuda?
•

Você já decorou algum versículo bíblico? Qual? O que acha desse exercício?

Lendo a Palavra de Deus

Lendo a

palavra de Deus

•
A Bíblia é a Palavra de Deus, ou seja, ela contém palavras da parte de Deus
para nós, que nos dão o conhecimento sobre quem Deus é, de como viver uma
vida santa e bem-sucedida, o plano dele para a sua vida, dentre outras coisas.
•
A Bíblia não contém erros. Podemos ler a Bíblia com total confiança,
sabendo que tudo o que está escrito ali é completamente confiável.
2Timóteo 3:16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil.
•
Quando você abre a Palavra de Deus em seu quarto de escuta, você pode
ter certeza de que é o próprio Deus falando com você.
•
Antes de ler a Bíblia, peça a Deus para dar a você da sua sabedoria: “Santo
Espírito, ajuda-me a compreender a Bíblia e a aplica-la em minha vida diária”.

1. A Bíblia mesmo diz ser perfeita.
A Bíblia é nossa única
regra de fé e prática.

3

A Bíblia deve ser
aceita como um todo.

PRINCÍPIOS

Salmos 12:6 As palavras do SENHOR são palavras puras, prata refinada em
cadinho de barro, depurada sete vezes.
Salmos 19:7 A lei do SENHOR é perfeita.

A Bíblia mesmo
diz ser perfeita.

•
Essas declarações de pureza são relatos absolutos. Note que a Bíblia não diz
que “Quase toda palavra de Deus é pura” ou “A lei do SENHOR é quase perfeita”.
A Bíblia argumenta sua perfeição completa, não deixando nenhum espaço para
teorias de “perfeição parcial”.
2. A mensagem da Bíblia deve ser aceita como um todo.
•
Não é uma mistura de várias doutrinas das quais podemos escolher. Muitas
pessoas gostam dos versículos que dizem que Deus os ama, mas não gostam dos
versículos que dizem que Deus vai julgar os pecadores. Não podemos sair
escolhendo o que gostamos da Bíblia e jogar fora o resto.
•
Se a Bíblia está errada sobre o inferno, por exemplo, então quem pode dizer
que ela esta correta sobre o céu – ou qualquer outra coisa? Se os detalhes da
Bíblia sobre criação não são corretos, então talvez os detalhes sobre salvação
também não possam ser confiados. Se a história de Jonas é um mito, então talvez
a história de Jesus também o seja.
•
Ao contrário, Deus disse o que disse, e a Bíblia nos apresenta um retrato
completo de quem Deus realmente é. “Para sempre, ó SENHOR, está firmada a tua
palavra no céu” (Salmos 119:89).
3. A Bíblia é a nossa única regra para fé e prática.

Estabeleça um plano de leitura bíblica

Estabeleça

um plano de

leitura bíblica

•
É importante estabelecer um plano sistemático de leitura bíblica para o seu
tempo no quarto de escuta.
•
123.

Existem vários planos de leitura da Bíblia, como o Circuito 4x4 e o Plano

•
Defina o plano de leitura bíblica que você vai utilizar e, no seu tempo diário
no quarto de escuta, leia a porção das Escrituras indicada pelo plano escolhido.

http://ibcbh.com.br/plano-123/
•

•

O Plano 123 é uma imersão no Novo Testamento
a partir da leitura de um capítulo por dia dos
evangelhos e cartas.
O objetivo é não apenas ler, mas aprofundar na leitura,
seguindo os seguintes passos:
1. Leia o texto do dia.
2. Releia identificando os pontos-chave.
3. Medite no texto lido ao longo do dia.

O Plano 123 é uma imersão no Novo Testamento a partir da leitura de um capítulo
por dia dos evangelhos e cartas.
O objetivo é não apenas ler, mas aprofundar na leitura, seguindo os seguintes
passos:
1. Leia o texto do dia.
2. Releia identificando os pontos-chave.
3. Medite no texto lido ao longo do dia.

“

Como é feliz aquele que não segue o conselho
dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores,
nem se assenta na roda dos zombadores!
Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor,
e nessa lei medita dia e noite. É como árvore
plantada à beira de águas correntes:
Dá fruto no tempo certo e suas folhas não
murcham. Tudo o que ele faz prospera!
-Salmo 1:1-3

Exercício (p.41):
PEÇA PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO
Salmo 1:1-3 Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a
conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores! Ao contrário,
sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore
plantada à beira de águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas folhas não
murcham. Tudo o que ele faz prospera!
•
Como o salmista Davi descreve a pessoa que medita continuamente na
Palavra de Deus?
•

Como você aplicará esses versículos à sua vida?

Mais do que estudar
•
O seu tempo diário de leitura da Bíblia deve ir além de um conhecimento
geral da Palavra e deve leva-lo à prática das verdades divinas em sua vida.

Mais do que

estudar

•
Richard Foster, um autor contemporâneo de guias devocionais, diz: “Existe
uma diferença enorme entre o estudo e a leitura devocional das Escrituras. No
estudo da Palavra, a principal prioridade é a interpretação: o significado. Já na
leitura devocional, a principal prioridade é a prática: o que isso significa para mim.

Meditando na
palavra de Deus

Meditando na Palavra de Deus
Pergunta: Para você, o que é meditação? Você já teve alguma experiência de
meditação?
•
O dicionário define meditação como sendo o ato de concentrar a mente em
apenas uma coisa, com o fim de ajudar no desenvolvimento mental ou espiritual.
Envolve o ato de pensar a respeito de algo de forma profunda e cuidadosa.
Incluem-se entre as palavras que definem meditação: considerar, refletir, pensar.
•
Diferentemente da meditação oriental, quando meditamos na Palavra de
Deus, não colocamos nossa mente em um estado passivo. Ao contrário,
procuramos ativamente compreender a Palavra de Deus e como ela se aplica às
nossas vidas.
•
A meditação nas Escrituras é refletir em espírito de oração, mantendo uma
visão para entender e aplicar. O objetivo é adequar sua vida à vontade de Deus,
pensando em oração sobre como relacionar a Palavra de Deus à sua vida.

“

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 escrito.
Só então os seus caminhos prosperarão e você
será bem-sucedido.
-Josué 1:8

Exercícios (p.43):
PEÇA PARA ALGUÉM LER O TEXTO BÍBLICO
Josué 1:8 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 escrito. Só então os
seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Partindo desse versículo, qual deveria ser a fonte de nossas meditações?
•

Qual a relação entre meditação e prática?

•

Quais os resultados da meditação?

Pratique os seguintes passos para a meditação:
•

Ore a respeito de uma passagem das Escrituras.

•
Concentre-se nessa passagem, por exemplo, repetindo-a silenciosamente
várias vezes para você mesmo.

Meditação conduz à

memorização

Quem guarda a Palavra de Deus recebe…

Meditação conduz à memorização
•
A meditação das Escrituras foca em internalizar e personalizar a passagem
lida. Trata-se de um processo de pensar e repensar a passagem das Escrituras até
que você compreenda seu significado e aplique à sua própria vida. A Palavra
escrita torna-se a Palavra viva de Deus.
•
A memorização é o resultado natural da meditação. Uma vez que você
conhece um versículo ou passagem bem profundamente, você o terá memorizado;
será parte de você.

Capacidade

de resistir

à tentação

Há inúmeros grandes benefícios em memorizar as Escrituras. Sabemos que
aqueles que guardam a Palavra de Deus em seus corações:
•

São capazes de resistir à tentação.

Mateus 4:1-11 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado
pelo Diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador
aproximou-se dele e disse: “Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se
transformem em pães”. Jesus respondeu: “Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus’”. Então o Diabo o
levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: “Se és o
Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: “ ‘Ele dará ordens a seus
anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece
em alguma pedra’”. Jesus lhe respondeu: “Também está escrito: ‘Não ponha à
prova o Senhor, o seu Deus’”. Depois, o Diabo o levou a um monte muito alto e
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: “Tudo isto te
darei, se te prostrares e me adorares”. Jesus lhe disse: “Retire-se, Satanás! Pois
está escrito: ‘Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto’”. Então o Diabo o
deixou, e anjos vieram e o serviram.

Há inúmeros grandes benefícios em memorizar as Escrituras. Sabemos que
aqueles que guardam a Palavra de Deus em seus corações:
•

Vitória sobre

o pecado

Experimentam vitória sobre o pecado.

Salmo 119:11 Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.

Há inúmeros grandes benefícios em memorizar as Escrituras. Sabemos que
aqueles que guardam a Palavra de Deus em seus corações:

Grande

entendimento

•

Recebem grande entendimento.

Salmo 119:98-100 Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus
inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os
meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que
os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos.

Dicas para memorização:

Dicas para a

Memorização
• Procure compreender a ideia.
• Saiba que não existe memória ruim.

•
Procure compreender a ideia por trás das palavras, mais do que somente as
palavras. O objetivo não é só memorizar o texto, mas compreendê-lo e aplica-o à
sua vida diária.

• Fale o texto em voz alta.
• Prefira memorizar uma passagem bíblica.
• Revise o texto constantemente.

•
Saiba que não existe uma memória ruim – existem somente memórias que
não foram treinadas. Qualquer pessoa pode desenvolver sua memória por meio da
disciplina constante.
•
Fale o texto em voz alta. Isso vai ajuda-lo a não somente ver o texto, mas
também a ouvi-lo.
•
Prefira memorizar uma passagem bíblica a um versículo isolado. Isso vai
ajuda-lo a compreender melhor o contexto.
•

Revise o texto constantemente.

Ouvindo a voz de Deus
•
Nossa tendência é querem que alguém outro fale com Deus em nosso lugar
e depois simplesmente nos diga o que ele deseja.

Ouvindo a voz

de Deus

•

Os filhos de Israel temiam ir diretamente a Deus e diziam a Moisés:

Êxodo 20:19 Fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale
conosco, para que não morramos.
•
A Bíblia conta a história de um menino profeta chamado Samuel, que Deus
acordou no meio da noite para lhe sussurrar a verdade com relação ao futuro de
Israel.
1Samuel 3:3-4 Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava
a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui.
•
No silêncio profundo, quando as luzes tinham se apagado, Deus se revelou
a Samuel.
•
Deus pode falar a qualquer momento, em todo e qualquer lugar. Ele não está
limitado a falar num templo ou espaço físico.
•
No entanto, o momento mais comum em que Deus fala com seus filhos é
quando esses passam tempo de qualidade em sua presença.
•
No quarto de escuta, Deus tem nossa atenção. Nós dedicamos tempo a ele.
Nossos corações são preparados, por meio da Palavra, adoração e confissão.
Estamos sintonizados na estação certa. O sinal entra alto e claro. Deus falará
conosco mais frequentemente quando estivermos quietos, em sua presença.

As ovelhas conhecem a sua voz
•

Em João 10, Jesus fala a respeito das ovelhas que seguem o bom pastor.

João 10:10 Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora.

As ovelhas

conhecem

a sua voz

João 10:3-5 e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão
um estranho; na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos.
•
A palavra “impressão” é a que melhor descreve a forma como Deus
normalmente fala com as pessoas. Ele imprime em nossa mente e espírito a sua
vontade e anseios.
Algo muito importante: as impressões de Deus nunca serão contrárias à
Bíblia.

Apresentação do vídeo
•

Será que as ovelhas realmente só ouvem a voz do pastor?

(próximo slide)
Vídeo Do sheep only obey their master's voice?

Vídeo Do sheep only obey their master's voice? 2min
•

Ovelhas ouvem tudo, mas só obedecem à voz do seu pastor.

Perguntas:

Perguntas

•

Você já teve a experiência de receber uma “impressão” da parte de Deus?

•

Como você sabe quando foi Deus que falou com você?

•

O que mais impactou você nesta lição?

Aula 3: Recebendo de Deus
Pontos principais:

AULA 3

Recebendo de Deus

•
A prática da Palavra de Deus tem prioridade sobre a observação e
interpretação. Mas, para haver uma boa prática, a observação e a interpretação são
fundamentais.
•

O melhor é ter um plano diário de leitura bíblica.

•

A memorização é resultado de uma meditação profunda.

•
Deus deseja falar diretamente conosco, e ele normalmente faz isso no
silêncio de nosso quarto de escuta.
Para Casa (p.47):
•
Defina um objetivo para a sua leitura bíblica (por exemplo, fazer o Plano
123).
•
Medite em Josué 1.7-8 e Salmo 1. Permita que esses textos penetrem
profundamente em sua vida. Pergunte quais mudanças precisam acontecer em sua
vida como resultado desses versículos.
•
Separe um ou dois versículos de sua leitura diária da Bíblia e medite neles.
Em seguida, memorize esses versículos.
•
Você se lembra de um tempo em que Deus falou com você? O que ele
disse?
•

Aguarde em silêncio na presença de Deus e busque ouvir as impressões que

