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CLASSE ADULTOS
O DISCÍPULO E O ESTUDO DA PALAVRA
Leitura Semanal

Compreenda a Palavra

Segunda: 2 Tm 3.14-17.
Terça: 1 Pd 4.10-11
Quarta: Sl 119.15,48,97,148
Quinta: Mt 24.25-32
Sexta: At 17.11-12
Sábado: At 8.30-38
Domingo: Mt 22.29; Mc 12.24

O discípulo de Jesus precisa conhecer e compreender a Palavra
para poder ensiná-la. O alvo deve ser crescer, progredir,
expandir. Paulo disse ao seu discípulo Timóteo "Pondera o que
acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas
as coisas.", 2 Tm 2.7. É comum encontrarmos cristãos dizendo
que leem a Palavra mas não a compreendem, leem mas não
entendem e que por isso, param de ler e tem medo de ensiná-la,
pois acham que irão ensinar errado. Devemos criar o hábito de
nos sentirmos sistematicamente incomodados quando não
entendemos o que lemos na Palavra. Às vezes lemos sem
atenção. É preciso ler, reler e reler muitas vezes, para chegar ao
entendimento do texto. As vezes precisaremos de ajuda e não
devemos temer em perguntar para conhecer. Não se esqueça
que forças poderosas se opõem à nossa leitura e compreensão
da Palavra: "não tenho tanto tempo para ler e compreender",
"não tenho ninguém que me ensine", "nunca gostei de ler, então,
fico com preguiça", "tenho vergonha de perguntar o que não
entendi", "começo a ler e me da uma dor de cabeça"; cuidado,
pois Satanás não quer que você compreenda e ensine a
Palavra. Você precisa se aproximar da Palavra com convicção
de que ela é a Palavra de Deus, é um texto inspirado por Deus e
é providência de Deus para o nosso conhecimento dEle. Se
Deus não tivesse falado e nós não pudéssemos compreender o
que Ele fala, como atreveríamos em falar da Palavra para
outros? Mas Deus falou e nós também precisamos falar.
Calvino, em seu comentário do livro de Atos, escreveu: "É por
isso que a leitura das Escrituras da resultado com tão poucas
pessoas hoje em dia porque mal de acha um em cem que
alegremente se submete ao ensino. Ora, se qualquer um de nós
for ensinavam, os anjos descerão do céu para nos ensinar. Não
precisamos de anjos. Nós deveríamos usar todos os auxílios
que o Senhor coloca diante de nós para entendimento das
Escrituras e, em particular, pregadores e mestres".

Benjamin Warfield
"- Dizem que dez minutos de
joelhos propiciam o
conhecimento muito mais
verdadeiro, profundo e
operante de Deus que dez
horas debruçado sobre livros.
- Como que é? foi a reação
imediata. - Mais que dez horas
de leitura! Só ficando de
joelhos?"

Jonathan Edwards
"Resolvi estudar as
Escrituras com tanto afinco,
constância e frequência,
que serei capaz de
perceber claramente meu
crescimento progressivo no
conhecimento delas."
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Como Estudar a Palavra
1- Aproxime-se do texto com oração, temor e o explore ao máximo. Ou seja, leia
repetidamente o texto e o estude. Observe se há versículos paralelos (aquelas letrinhas ou números que
aparecem em cima de uma palavra). Leia o texto em outras versões. Procure, no dicionário, o significado
de palavras que você não conhece. Para isso você precisará de dedicação e tempo. Não estude um
grande texto de uma vez. Um pequeno texto bem estudado traz grandes benefícios. Observe expressões
como "no dia seguinte" (seguinte a quê?), "depois destas coisas" (quais coisas?), "naquele dia" (Qual
dia?), observe as adversativas (ligam duas orações ou palavras, expressando ideia de contraste ou
compensação), como: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante.

2- Sinta-se incomodado com aquilo que, a primeira vista, não faz sentido. Interrogue
o texto com obstinação. Por exemplo: Em Mt 5.39 Jesus nos ensina a "dar a outra face" e em Mt 10.23
aconselhou "Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro". Afinal, quando devemos ficar
parados e dar a outra face, e quando devemos fugir? O que você acha? Pense! Estude o texto! Faça pe
fintas ao texto e seja abençoado pela compreensão. Em 2 Tm 2.7 Paulo disse ao seu discípulo Timóteo
"Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo". "Reflita" é uma ordem! O
"entendimento" é uma promessa. Se obedecermos a ordem teremos o cumprimento da promessa de que
entenderemos o texto.

3- Faça perguntas ao texto, como: Quando? Quem? Onde? O que estava
acontecendo? Por que estava acontecendo? Vejamos um exemplo: Lc 9.37-43
Quando? V. 37 "No dia seguinte, ao descerem eles do monte". Ou seja, o acontecimento se deu logo após
a transfiguração de Jesus. Observe que o v. 28 chama atenção para o "quando": "oito dias depois de
proferidas estas palavras". É bom perguntar aqui "Quais palavras?". As palavras do v. 26.
Quem? "Quem" se refere às pessoas que estavam presentes no acontecimento do texto. São elas: Jesus,
os três discípulos que desceram do monte com Jesus e os outros agora, uma grande multidão, o Pai do
menino e o menino. - Quando Lemos os textos paralelos (Mt 17.14-18; Mc 9.14-27) encontraremos
presentes também nesse momento os escribas, Mc 9.14. Ler os textos paralelos nos da uma visão maior
do que estava acontecendo.
Onde? Em algum lugar da Galiléia. No v. 7 encontramos menção a Herodes, que governou a Galiléia.
Observando o contexto em Mc 8.22, eles chegam a Betsaida, uma pequena cidade pesqueira à margem
do mar da Galiléia. Em Mc 8.27eles partem de Betsaida e chagam a Cesaréia de Filipe, uma cidade que
ficava ao sopé do monte Hermom. Por isso, alguns creem que o monte onde se deu a transfiguração foi o
monte Hermom. Eles estariam, então, em Cesaréia de Filipe. (A maioria desses detalhes a gente observa
na própria Palavra, quando estudamos. Outros detalhes em Bíblias comentadas e em Comentários
Bíblicos. Porém, não pense que para estudar a Bíblia você só poderia fazê-lo com eles).
O que estava acontecendo? Os escribas discutiam com os discípulos que não subiram ao monte com
Jesus o fato deles não terem conseguido libertar o menino que estava possesso de um espírito imundo,
Mc 9.14-18. Observem que esse detalhe a gente encontra no evangelho de Marcos.
Por que estava acontecendo? Por causa da incredulidade e perversidade. Lc 9.41; Mc 9.19,23,28.
Observe a conclusão de Lucas no v. 43 "E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus". No
monte, somente os três discípulos que acompanharam Jesus tinham visto a majestade de Deus, agora,
com libertação do menino, todos viram a majestade de Deus!
Após estudar o texto assim, com certeza você será enriquecido pela Palavra e terá muitos princípios para
ensinar.
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Conclusão:
Nem todo mundo é chamado para ir para um seminário e aprender a estudar a Bíblia. Mas todo discípulo
deve ter o hábito de crescer no conhecimento de Jesus e no amor à Palavra, em toda a sua vida, Sl
19.9-11. Somente a Palavra no desperta para a alegria que realmente permanece, Jo 15.11.Somente a
Palavra nos dá vida, Jo 6.68. Somente a Palavra nos ajuda a vencer o poder o maligno, 1 Jo 2.14.
Somente a Palavra é infalível e nos conduz infalivelmente à verdade, Jo 10.35. Somente a Palavra de
Deus produz o novo nascimento, 1 Pd 1.23. Somente a Palavra nos santifica, Jo 17.17. Vale a pena
conhecer, amar e seguir a Palavra, Jesus. Que o Senhor Jesus desperte em você uma fome insaciável
pela Palavra: "e comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na
boca me era doce como o mel", Ez 3.3.

Perguntas
1- Quanto tempo você tem reservado para se dedicar ao estudo da Palavra?
2- Você crer ser difícil estudar e compreender as Escrituras ou você é que não está
dedicando tempo para isso?
3- Após as respostas dadas ao texto de Lc 9, quais princípios você pode destacar para a
sua vida e poderia ensinar?
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