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L ouve através da oração (Por qual motivo você deseja exaltar a Deus neste dia e com que coração 

anseia se aproximar dEle através de Sua Palavra?) – É próprio de nossa natureza estar cego para as realidades 
espirituais e precisamos que Deus nos torne espiritualmente sensíveis para o que Ele quer nos ensinar.  O livro de Salmos 
contém uma oração que poderá nos ser útil: “Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei.” (Salmo 
119:18) 
 

 “Ouça” o texto (Ao analisar a passagem, quais são as verdades e princípios que Deus deseja 
comunicar?) – Se você ler a Bíblia ao acaso – um versículo aqui, um versículo ali – é quase certo que nunca 

entenderá os ensinos importantes da Escritura. Grande parte da Bíblia é destinada a ser lida por parágrafos e seções ou 
par 
 

tilize boas perguntas (Quais as melhores perguntas para conduzir à melhor compreensão da 
passagem?)– Faça perguntas interpretativas que o ajudem a captar os fatos - Qual o tema? O que significa esta 

palavra? Qual é a linha de pensamento? Por que o escritor diz isso? - Mas não deixe de fazer perguntas de aplicação 
também – O que devo fazer? O que posso aprender? Em que devo crer? Do que devo me arrepender? Como devo reagir?  
 

Verifique o contexto (O que está ao redor da passagem e na origem do livro Bíblico que o ajuda a obter 
boas respostas?) – Tenha o cuidado de não interpretar uma palavra, frase ou versículo de um modo que não seja 

coerente com seu contexto.Cheque suas conclusões perguntando a si mesmo se o autor  teria tido a intenção de que 
seus ouvintes  originais o entendessem como você o está interpretando. 
 

Observe possíveis aplicações (Quais as lições objetivas que o texto Bíblico traz para sua vida em 
particular?) – Um exercício muito útil consiste em anotar os principais pontos e  aplicações em uma agenda ou 

caderno. Isso o força a refletir sobre o significado da passagem Bíblica e sua resposta a ela, em vez de ler sem muito 
benefício. 
 

Relacione-se com Deus (O que gostaria de compartilhar com Deus como desafio e motivo de súplica?)– 
Converse com Deus em resposta ao que você leu. Peça a Ele que aplique Sua palavra ao seu coração; que lhe dê 

entendimento e fé, e que o torne obediente. Se a oração é algo novo para você, pode orar em voz alta ou 
silenciosamente, mas não se preocupe em usar palavras brilhantes. Deus está interessado na sincera expressão de sua 
devoção a Cristo. Se você não sabe o que dizer na oração, pode ser de grande ajuda focar sua oração nos seguintes 5 
elementos que Jesus ensinou na Oração do Pai Nosso (Mateus 6:9-13) 
A honra de Deus – reconhecendo Sua Dignidade: 
 

“Pai nosso que estás no céu! Santificado seja Teu nome.” 
Primeiro, foque em Deus. Louve-O por Sua grandeza e por Seu senhorio sobre todas as coisas. Pondere sobre 
Seu amor paternal por você. Medite em quem e como Ele é. 
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