TEMA: COMO OBTER O MÁXIMO DE SUA BÍBLIA
COMO OUVIR E LER A PALAVRA DE DEUS
Estudo Pequenos Grupos
Outubro 2011 – 01

Facilitadores: Estaremos estudando no mês de outubro uma série de estudos do Pr. Rick Warren:
COMPROMETIDOS COM A MATURIDADE ESPIRITUAL. Tenho certeza que será uma bênção para você e
todo o seu grupo.
1. DISCIPULADO (40 minutos)

Texto Bíblico: “Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para
corrigir, para instruir em justiça; Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a
boa obra”. (II Timóteo 3:16-17)

I- COMO OUVIR A PALAVRA DE DEUS: “Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo”. (Rm 10:17)
São várias as formas de ouvir a Palavra de Deus:
• Sermões na igreja, ou estudos bíblicos no Pequeno Grupo ou EBD
• A Bíblia falada (CD)
• Sermões gravados (CD ou DVD)
• Rádio ou TV
Problema: Nós esquecemos 95% do que ouvimos após 72 horas.
COMO MELHORAR NOSSO OUVIR:
1) Esteja sempre preparado e desejoso em ouvir Deus: “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.” (Lc 8:8b)
“Oh! Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais doces que o mel à minha boca.” (Sl 119:103)
Î Encontre tempo para ouvir Deus: eu tenho que encontrar o tempo para ouvi-Lo. Tenho que diminuir o ritmo, ficar
quieto,planejar isto em minha agenda. Nós temos horário para tudo na vida -- férias, visita aodentista, encontros e
reuniões, trabalho de casa, tudo o mais. Você marca tempo para Deus em sua agenda?

2) Trabalhe as atitudes que atrapalham o ouvir de Deus: LEIA Lucas 8:4-15.
“Vede, pois, como ouvis” (Lc 8.18).
 A mente fechada: É o medo, orgulho ou amargor que estão me prejudicando no ouvir de Deus?
 A mente superficial: Realmente eu estou querendo ouvir Deus?
 A mente preocupada: Será que eu estou tão ocupado e preocupado com outras coisas que não me
concentro no que Deus me diz?

Î Você pode identificar quais dessas situações o estão atrapalhando o ouvir de Deus?
3) Confesse qualquer pecado que tenha cometido: “Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e
de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada” (Tg 1.21)
4) Anote as coisas que você ouve: “Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que
ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas” (Hb 2.1).
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5) Pratique o que você ouve: “E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós
mesmos” (Tg 1.22).
“Mas quem examina bem a lei perfeita... não é somente ouvinte, mas praticante do que essa lei manda. E Deus
abençoará tudo o que essa pessoa fizer” (Tg 1.25 LH).
II - COMO LER A PALAVRA DE DEUS
“Feliz o que lê este livro... e obedecem ao que está escrito...” (Ap 1.3 LH).
Î Com que freqüência estou lendo a Palavra de Deus?
Resposta individual
“... e todos os dias de sua vida lerá essa Lei, para que aprenda a temer o Eterno, o nosso Deus, e
para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos” (Dt 17.17 LH).
SUGESTÕES
 Leia sistematicamente.
 Leia uma Bíblia que não esteja sublinhada ou com anotações.
 Leia em diferentes traduções.
 Leia num lugar tranqüilo.
 Sublinhe ou pinte os versículos principais.
 Escolha um plano de leitura e siga-o.
 Lendo aproximadamente 15 minutos por dia, lerei a Bíblia toda em 1 ano.
“... porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas
eram assim” (At 17.11).
“... aprovado, como obreiro... que maneja bem a palavra da verdade” (2Tm 2.15).

Fiel é a Palavra e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. (1 Timóteo 1:15)
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