
ESTUDAR A BÍBLIA É MESMO TÃO IMPORTANTE? 
 

Em meus anos de ministério em Washington, e antes disso na capital do estado da Califórnia, ouvi muitas 
desculpas a respeito de estudo bíblico vindo à tona. Algum dos pensamentos abaixo vem à sua mente à 
medida que você reflete sobre este assunto? 

A.   “Algumas pessoas adoram mais a Bíblia do que a Jesus.” 

B.  “No momento, na minha vida, comunhão é mais importante do que estudar a Bíblia.” 

C.  “Estudar doutrinas pode causar divisões, então eu prefiro só amar a Jesus.” 

Observe que não incluí “Não tenho tempo”.  Políticos são inteligentes demais para argumentar assim, 
porque eu e eles sabemos que o tempo é uma função das prioridades – logo, dizer isso é admitir que o 
estudo bíblico não é prioridade. 

Então, neste estudo tentarei abordar estas três desculpas, na esperança de estimular a sua mente sobre este 
assunto. Também vou explorar alguns benefícios práticos do hábito de estudo. Como resultado, você 
ganhará convicção para estudar diligentemente a Palavra de Deus e desenvolver um hábito para a vida toda. 

Continue lendo, meu amigo! 

Ralph Drollinger 

 

 

I.  INTRODUÇÃO 

Nesta semana gostaria que você tomasse conhecimento do que Salomão tem a dizer, no livro de Provérbios, 
sobre a importância da Palavra de Deus.  

Cada uma das desculpas anteriormente mencionadas às vezes é usada como uma razão “espiritual” para 
alguém se abster de envolver-se no estudo bíblico sério. 

Antes de abordar cada uma delas individualmente, observe o que Jesus disse na Grande Comissão (as 
últimas instruções dadas por Ele a seus seguidores antes de sua ascensão ao céu) em Mateus 28:19-20: 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações… ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei...” 

Uma das muitas implicações desta passagem é a expectativa de Deus de que nós conheceremos a Bíblia, ou 
seja, “ensinando-os” combinado com a palavra “tudo”. Este ponto é ainda mais destacado em Atos 20:27. 
Lucas registra a interação de Paulo com os anciãos efésios visitantes, onde o apóstolo disse-lhes: 

“Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus.” 

A partir destas duas passagens temos a mensagem poderosa: Deus espera que seus seguidores conheçam a 
Bíblia – no todo e nas partes. Então é lógico que você não pode viver seguindo os preceitos de Deus sem 
conhecê-los (por outro lado, se optar por obedecer apenas uma porção deles passará a considerar-se a 
autoridade final, e não o Senhor a quem afirma servir)! 

Além disso, na passagem da Grande Comissão, Deus nos chama a sermos seus discípulos. É importante 
saber o que exatamente a palavra discípulo quer dizer. Discípulo é o termo grego mathetes, que significa 



“um aprendiz”. Melhor, math (a raiz da palavra “matemática”) significa, “pensamento acompanhado de 
esforço”. Talvez você possa ver aonde estou chegando com isto: 

CRISTÃOS QUE SÃO INTENCIONAIS NO CRESCIMENTO ESPIRITUAL DEVEM, POR 
DEFINIÇÃO, ESTAR EM UM ESTADO DE CONTÍNUO PENSAMENTO BÍBLICO 

ACOMPANHADO DE ESFORÇO 

Talvez seja melhor pensar na palavra grega math em termos de alguém que pode calcular: Um discípulo é 
alguém que pode calcular o mundo em que vive por meio da lente das Escrituras. Isso é o que significa ser 
discípulo. E para que você não pense que tem de fazer isso sozinho, Deus deu pastores-mestres aos cristãos 
para equipá-los na e com a Palavra de Deus: Para que se tornem sábios em calcular todas as questões 
importantes da vida usando as Escrituras. Efésios 4:11-12 afirma: 

“E ele designou alguns… para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os 
santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado...” 

Nas Escrituras, a palavra mathetes muitas vezes aparece justaposta a didaskalos, que significa “professor.” 

Um discípulo então, é definido biblicamente como um pensador bíblico que calcula, se esforça e está 
sentado aos pés de pelo menos um pastor-mestre dado por Deus. Resumidamente, é biblicamente 
incoerente apresentar-se como um cristão que está amadurecendo e ao mesmo tempo falhar na dedicação 
ao estudo bíblico regular. E no outro lado da equação, é importante acrescentar que hoje, infelizmente, a 
vasta maioria das igrejas oferecem sermões desprovidos de muito do que seria um estudo bíblico sério. 
Tudo isso para dizer: Reconheço que não é tão fácil ser um discípulo – e é impossível se você racionalizar 
seu afastamento do estudo bíblico sério por meio de qualquer uma das três desculpas anteriormente 
mencionadas. 

II.  VOCÊ NÃO DEVE RACIONALIZAR SEU AFASTAMENTO DA PALAVRA 
DE DEUS 

Quanto aos três mitos comuns sobre estudo bíblico citados na introdução, vamos agora considerá-los um 
de cada vez. 

A.  “ALGUMAS PESSOAS ADORAM MAIS A BÍBLIA DO QUE A JESUS.” 

Na negação desta desculpa espiritualizada, note a inseparabilidade de Deus e sua Palavra nas duas passagens 
a seguir. Salmos 138:2 declara: 

“Voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu 
amor e da tua fidelidade; pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra.” 

Deus e sua Palavra são inseparáveis neste salmo. Adicionalmente, a conexão entre Jesus e a Palavra – e 
como são empregados de forma intercambiável no primeiro capítulo do Evangelho de João – fica evidente 
pela permutabilidade dos versículos 1 e 14, respectivamente: 

“No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus.” 

“Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do 
Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.” 

Como se essas duas passagens não fossem suficientemente convincentes, Salmos 33:6 atribui a criação à 
Palavra; Deus literalmente falou e o universo passou a existir: 

“Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca.” 



Mas, além disso, Colossenses 1:16 atribui a criação a Jesus: 

“Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou 
soberanias, poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para ele.”  

Muitas passagens e deduções semelhantes poderiam ser citadas, mas basta dizer que tentar separar Jesus da 
Bíblia e a Bíblia de Jesus é uma tentativa de construir uma falsa dicotomia em relação à adoração – um 
absurdo e uma ingenuidade. Adorar a Jesus é adorar a Bíblia e adorar a Bíblia é adorar a Jesus. 2Timóteo 
3:16 conclui a discussão: 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para 
a instrução na justiça...” 

A palavra grega para Escritura é grafe, e para inspirada é theopnuestos. A primeira significa “escrita” e a 
segunda “a essência de Deus”. Nesta passagem, Paulo está dizendo que a palavra gráfica de Deus é a própria 
essência de Deus. Portanto, simplesmente não faz sentido dizer que é possível amar a Jesus ignorando a 
Bíblia. 

DESCONSIDERAR OU DIMINUIR A PALAVRA É DESCONSIDERAR OU DIMINUIR A 
JESUS 

B.  “NO MOMENTO, NA MINHA VIDA, COMUNHÃO É MAIS IMPORTANTE DO QUE 
ESTUDAR A BÍBLIA.” 

Eu ouvi esta afirmação em muitos bate-papos em Washington, e às vezes me pergunto quem a está 
propagando. O desenrolar da declaração pede que se responda à pergunta: O que é a verdadeira comunhão 
cristã? Sem elaborar uma citação longa de passagens, Filemom 1:6 afirma: 

“Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem 
que temos em Cristo.” 

Paulo está instruindo Filemom a que a verdadeira comunhão (de um cristão com outro) está diretamente 
relacionada ao conhecimento de sua própria identidade em Cristo – conhecimento esse, e a base de sua 
genuinidade, que só pode ser adquirido por meio do estudo diligente da Palavra de Deus. A este respeito, 
1João 1:7 afirma: 

“Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros…” 

Quanto mais formos iluminados pela Palavra, tanto mais poderemos alcançar uma verdadeira comunhão 
uns com os outros. E, por fim, a Escritura é clara quando diz que a verdadeira comunhão só pode ser 
alcançada entre verdadeiros cristãos: Observe 2Coríntios 6:14: 

“Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas?” 

Então, grupos de comunhão desprovidos de estudo bíblico fidedigno realizam pouco em termos de 
maturidade espiritual na vida dos indivíduos. Eles podem ser comparados a pessoas que dizem que querem 
entrar em forma, mas vão à lanchonete em vez de ir à academia. 

C.  “ESTUDAR DOUTRINAS PODE CAUSAR DIVISÕES, ENTÃO EU PREFIRO SÓ 
AMAR A JESUS.” 

Esta afirmação é um paradoxo (uma combinação de contradições ou palavras incongruentes). Por quê? 
Porque sempre que se menciona o nome de Jesus, ele está representando algum tipo de doutrina. Quem 
exatamente é aquele que você está mencionando e diz que ama? É o Deus encarnado? É o SENHOR do 
universo? Chama as pessoas ao arrependimento? Jesus é o único caminho para Deus? Observe o que o 
próprio Jesus disse sobre divisões, em Mateus 10:34: 



“Não pensem que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada.” 

Mais adiante, em Mateus 10:37 e no mesmo contexto, Jesus falou sobre como segui-lo pode até mesmo 
causar divisão na própria família terrena:  

“Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim; quem ama seu filho ou sua 
filha mais do que a mim não é digno de mim...” 

Para aqueles que têm a intenção de seguir a Cristo, o objetivo é proclamar quem Ele é – e não representá-lo 
de maneira a angariar maior aceitação pessoal. Portanto, raciocinar que o cristão deve evitar o estudo 
bíblico porque pode ouvir doutrina com a qual outros podem discordar é simplesmente racionalização 
biblicamente desinformada. O Jesus da Bíblia não veio para nos ensinar sobre alguma ideia de “amor” 
humanista, confusa. Pelo contrário: 

O JESUS DAS ESCRITURAS CHAMA OS HOMENS À REDENÇÃO EM SI MESMO POR 
MEIO DO ARREPENDIMENTO DOS PECADOS; E TAL CONFRONTO DA DEPRAVAÇÃO 

HUMANA IRÁ INEVITAVELMENTE CRIAR DIVISÕES ENTRE AS PESSOAS  

Isso não significa que não devemos ser amorosos em nossa proclamação de Jesus, mas apenas que, ao 
proclamá-lo, pessoas poderão se sentir ofendidas. Na verdade, Jesus realmente disse em Mateus 10:22: 

“Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.”  

Como doutrina, Jesus também chama as pessoas para tomar decisões sobre o que creem, o que 
inevitavelmente conduz a opiniões divididas sobre Ele.  

Estas são apenas três das muitas desculpas “espiritualizadas” que as pessoas inventam para evitar o estudo 
bíblico sério. Em vez de gastar mais tempo examinando como algumas pessoas racionalizam e evitam a 
proeminência, a prioridade e a autoridade da Palavra, vamos examinar o que o próprio Deus – no livro de 
Provérbios – afirma sobre as Escrituras. Em outras palavras e contexto, o que Salomão aponta para um 
futuro líder político – primariamente para seu filho Reoboão, para quem a maioria dos Provérbios foram 
escritos – sobre a Palavra de Deus? 

III. VOCÊ DEVE TER A PALAVRA DE DEUS EM GRANDE ESTIMA 

Provérbios 16:20 “Quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no 
Senhor.”  

Em contraste com aqueles que racionalizam seu afastamento da Palavra, observe o termo examina (sakal), 
que significa “ser prudente”. O dicionário Merriam-Webster o define desta forma: “Preocupar-se com ou 
tomar conhecimento de algo; ter em conta ou prestar atenção”. O líder que tem a Palavra em alta conta irá 
prosperar. Muitos provérbios adicionais destacam e desenvolvem este princípio: 

Provérbios 19:16 “Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus 
caminhos morrerá”  

Um dos temas recorrentes de Provérbios é a vida interior disciplinada, prudente. Quando você cria o 
hábito de guardar os mandamentos de Deus e decide viver reverenciando-o, geralmente desfruta de uma 
vida boa neste mundo. Muitas vezes, se não sempre, aqueles que perdem sua alma têm uma história de 
rebelião agressiva ou passiva para com os preceitos de Deus. 

É importante notar a partir deste provérbio (e de todos os outros) que Salomão enfatiza a Reoboão a 
necessidade de dar atenção à sua vida interior e levá-la em conta. Mas não há qualquer tipo de ênfase 
paralela para que destaque programas governamentais como futuro líder da nação. Tal priorização deve ser 



verdade para você também. Isto é o que o impede de morrer, digamos assim, quando se tem um cargo com 
todas as pressões decorrentes dele. 

IV. VOCÊ DEVE CONFIAR INTEIRAMENTE NA PALAVRA DE DEUS  

Provérbios 30:5 “Cada palavra de Deus é comprovadamente pura; ele é um escudo para quem nele se 
refugia.”  

Novamente, em contraste com o líder eleito que racionaliza a não proeminência da Palavra em sua vida, 
esta passagem é um tremendo gerador de confiança para o congressista que, ao contrário, escolhe basear sua 
ideologia política na Palavra de Deus! Por quê? Porque a Palavra de Deus já é comprovadamente pura 
(tsaraph), significando “cheirar, refinar”. Quanto mais você a entender corretamente, mais poderá confiar 
nela para se orientar quanto a como votar. A Palavra de Deus pode “farejar” um problema para você; ela 
pode refinar e dirigir seu pensamento. Isso significa que você pode argumentar a favor de posições bíblicas 
no debate público, e depois nunca será encontrado em falta por ter tomado uma posição errada! 

A Escritura, visto que já foi anteriormente testada e é comprovadamente pura, pode ser um escudo 
maravilhoso para sua ideologia política, se você confiar nela. Há paz e refúgio em defender as posições 
bíblicas – ao contrário de políticos tolos cujos votos biblicamente desinformados podem acabar, e muitas 
vezes acabam, prejudicando seriamente a si mesmos e ao país. De certa forma: 

DEUS JÁ ELABOROU MUITO DO SEU RACIOCÍNIO PARA VOCÊ  

Em apoio à noção de que os líderes devem manter posições biblicamente explícitas sobre questões políticas, 
Salmos 119:2-4,46 contextualmente afirma de forma poderosa e pungente: 

“Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos… Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para 
que sejam fielmente obedecidos… Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ser 
envergonhado.” 

Aí está a confiança que Salomão e Davi tinham em defender a pura Palavra de Deus em sua vida pública 
como líderes da nação. Como resultado, eles nunca foram envergonhados por causa de uma posição que 
assumiram. Os legisladores de hoje podem descansar suas cabeças à noite, se suas posições estiverem 
mergulhadas nos preceitos da Bíblia. Você pode confiar nela quando emitir seu voto e não se envergonhar. 

V. VOCÊ DEVE SER RESTRINGIDO PELA PALAVRA DE DEUS  

Provérbios 30:6  “Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que 
você é mentiroso.”  

É importante não ler a Bíblia para tentar justificar decisões de vida ou posições políticas que não são 
biblicamente explícitas. Isso é equivalente a querer acrescentar à Palavra. Onde ela é dogmática, devemos 
ser dogmáticos, onde é mais bússola do que roteiro, procurar incorporar seus princípios a fim de apoiar 
posições políticas. Tirar conclusões a partir da Escritura em vez de ler nela o que você quer que ela diga. 
Salomão ecoa neste provérbio uma diretiva que se repete em toda a Palavra: A revelação de Deus não é uma 
questão aberta. As Escrituras não estão mais sendo escritas. Observe Apocalipse 22:18-19, em apoio a este 
ponto e aplicação: 

“Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, 
Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de 
profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste 
livro.” 



A aplicação aqui é não ser irresponsável com a Escritura no apoio de políticas quando ela é claramente 
contrária ou não fala especificamente a respeito do assunto. Muitas vezes, se não estiver explícito, a 
Escritura fornecerá princípios que podem servir para apoiar ou refutar uma política. E se for este o caso, 
esses princípios devem ser citados. Mas não tente fazer as Escrituras afirmarem algo que não afirmam. 
Quando congressistas “caem de paraquedas” em algumas passagens – grosseiramente fora do contexto – 
enquanto debatem, muitas vezes penso no texto de Apocalipse. Em essência, o apresentador está 
acrescentando à Escritura algo que não está lá. É preciso haver restrições ao uso que se faz da Palavra. Não 
seja irreverente com ela, para que Deus não o repreenda por fazer mau uso de seu Livro (cf. Tiago 3:1). 

VI. OS RESULTADOS DA OBEDIÊNCIA À PALAVRA DE DEUS 

Provérbios 13:13 “Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento 
será recompensado.”  

Este estudo concluirá com 15 benefícios que resultam de estudar a Palavra, mas basta dizer aqui que Deus 
recompensa aqueles que a estudam! Ostensivamente, neste provérbio Salomão está instruindo cada líder 
de estado com verdades contrastantes: A destruição aguarda aqueles que zombam da revelação de Deus 
assim como a recompensa aguarda aos que respeitam a Bíblia.  Há recompensas de Deus designadas para a 
vida de quem estuda e obedece à Palavra.  Garrett comenta apropriadamente sobre o significado deste 
Provérbio: 

 “Toda pessoa deseja ver seus anseios cumpridos. Na sabedoria do mundo o caminho para o sucesso é 
por meio do esforço diligente. Há verdade nisto... No entanto, a Bíblia vai além da sabedoria secular 
que relaciona o sucesso ao trabalho árduo e mais fundamentalmente o condiciona ao 
desenvolvimento de uma alma madura, virtuosa pela submissão a sábios professores. A diligência é, 
portanto, fruto de uma alma que cultiva a bondade, e o sucesso segue naturalmente.” 

Este é um maravilhoso resumo da fórmula de Provérbios para o sucesso. O salmista ecoou esses 
sentimentos quando escreveu Salmos 119:11, 97: 

“Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti… Como eu amo a tua lei! Medito nela o 
dia inteiro.” 

Certamente há recompensa para aqueles que fazem da ingestão regular da Palavra uma prioridade – uma 
prioridade difícil de se manter na ausência de bons, motivadores e sérios professores da Bíblia dados pelo 
Pai ao seu povo. Deus os tem colocado no mundo para ajudá-lo a meditar em sua Palavra. Então, faça uso 
deles! 

OS ATLETAS NÃO ALCANÇAM SEU POTENCIAL SEM TREINADORES, NEM OS 
CRISTÃOS SEM PROFESSORES DE BÍBLIA  

Muito pode ser aprendido a partir da percepção de Salomão sobre este assunto específico. Nestas passagens 
de Provérbios, o ser humano mais sábio que já viveu procura passar sua própria visão maravilhada e 
humilde das Escrituras para seu filho que se tornaria rei. Dado este contexto próximo, não racionalize ou 
espiritualize na tentativa minimizar a posição proeminente que as Escrituras devem ter continuamente em 
toda a sua vida. Novamente, na conclusão deste estudo listarei mais resultados da obediência à Palavra, ou 
seja, quinze benefícios. 

VII. A BÍBLIA É A REVELAÇÃO DE DEUS 

O testemunho interno repetido da Bíblia é que ela é a revelação escrita de Deus para a humanidade. Este é 
o testemunho claro de seus escritores. Em 2Timóteo 3:16-17, 1Tessalonicenses 2.13 e 2Pedro 1:20-21, 
Paulo e Pedro declaram, respectivamente:  



“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para 
a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa 
obra.” 

“Também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês 
a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, 
que atua com eficácia em vocês, os que creem.” 

“Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, 
pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, 
impelidos pelo Espírito Santo.” 

Milhares de outras passagens atestam a origem divina da Bíblia. Por mais simples que seja a verdade de que 
é a revelação de Deus, é fácil negligenciar a profundidade do que isso significa em termos da nossa resposta 
e fidelidade a ela. Apresentamos a seguir alguns dos muitos benefícios de se tornar um estudante 
disciplinado deste Livro.  

VIII.   OS QUINZE BENEFÍCIOS 

Quais são os benefícios práticos de uma vida habitual de estudo? Eu posso pensar em 15 que o próprio 
Deus aponta. O que apresentamos deve motivá-lo a aumentar o seu hábito de estudo bíblico pessoal. Vou 
abordar brevemente cada um com a esperança de que você ganhe uma visão geral e convincente (alguns 
pontos tendem a se sobrepor um pouco), concernente a seus próprios hábitos de estudo. Minha esperança é 
que, como resultado, você ganhe um desejo maior de absorver diligentemente a Palavra de Deus com 
regularidade.  

A. IRÁ ASSEGURÁ-LO DE SUA SALVAÇÃO  

Romanos 10:17 “Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida 
mediante a palavra de Cristo.”  

A fé salvadora vem por ouvir a mensagem sobre Cristo; a mensagem do evangelho não adulterada está 
codificada na Escritura. Sem a palavra de Cristo, como você saberia com certeza que é salvo apenas por 
meio da fé em Cristo? Estaríamos perdidos diante de tantas opiniões.  

B. IRÁ ENSINÁ-LO 

2Timóteo 3:16-17 “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente 
preparado para toda boa obra.”  

A Bíblia contém toda a verdade necessária para vivermos em todos os sentidos uma vida agradável ao 
Criador. Ela é a base para a confiança nos padrões de certo e errado. Existem outras fontes de verdade no 
mundo, mas sua certeza é menor do que a de toda a Escritura. Você pode ter certeza de que o que está 
fazendo é certo se estiver baseado na Palavra de Deus. 

C.  IRÁ GUIÁ-LO 

Provérbios 6:23 “Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são 
o caminho que conduz à vida...”  

Salmos 119:105 “A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu 
caminho.”  



As palavras mandamento, instrução, disciplina, lâmpada e luz são descritores da Palavra. 
Semelhantemente a uma lanterna em uma noite escura, ela o impede de tropeçar. Você anda com segurança 
quando seus ensinos o orientam a cada passo do caminho. 

D.  IRÁ ACONSELHÁ-LO 

Salmos 119:98 “Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão 
sempre comigo.”  

Salmos 119:24 “Sim, os teus testemunhos são o meu prazer; eles são os meus conselheiros.” 

Alguém pode ser sistematicamente correto não somente nas decisões que toma em sua vida pessoal, como 
também nas posições que assume em políticas públicas. Certa vez ouvi um candidato à presidência dizer 
que a religião era boa para sua vida pessoal, mas que não necessariamente afetava suas decisões políticas. 
“Que triste!”, pensei comigo mesmo. Aprenda e apegue-se aos princípios de Deus. Eles são inabaláveis, 
imutáveis e sempre corretos para cada área de sua vida. Lembre-se de que você vive para agradar apenas uma 
pessoa – o seu Criador, que revelou-se a você na Palavra – e a quem enfrentará no dia do juízo. Permita que 
Ele o aconselhe em todos os dias em que viver! 

E.  IRÁ RESTAURÁ-LO 

Salmos 19:7 “A lei do Senhor é perfeita, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de 
confiança, e tornam sábios os inexperientes.”  

Esta passagem significa que os ensinamentos do Senhor irão “devolver” sua alma. Dito de outra forma, a 
Palavra tem o poder de reviver o homem interior e fortalecê-lo em tempos de desânimo. Ela fará de você 
uma pessoa sábia e que aprende com os erros – e assim não irá repeti-los mais. 

F.  IRÁ ADVERTI-LO 

Salmos 19:11 “Por elas o teu servo é advertido; há grande recompensa em obedecer-lhes.”  

O pronome elas, refere-se às Escrituras. A maioria dos problemas que enfrentamos na vida são 
autoinduzidos, diretamente relacionados com a nossa ignorância ou desobediência intencional aos 
princípios bíblicos. Conhecer as Escrituras intimamente é informar e reforçar a sua consciência. Assim em 
tempos de tentação você será forte o suficiente para fazer o que é biblicamente correto. Se alguém prioriza o 
tempo e a disciplina para colocar a Escritura na mente, o Espírito Santo será fiel para usá-la a fim de alertar 
sobre o perigo: declarar culpado. Você será espiritualmente mais forte para não pecar se tiver um hábito 
consistente de estudo bíblico (o oposto também é verdade). Semelhantemente a Provérbios 13:13 (como 
afirmado anteriormente neste estudo), há grande recompensa em obedecer às Escrituras. 

G.  IRÁ NUTRI-LO  

1Pedro 2:2 “Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por 
meio dele cresçam para a salvação...”  

Revelada nesta passagem está a fórmula para o crescimento: 

NÃO HÁ CRESCIMENTO CONSISTENTE SEM A INGESTÃO CONSISTENTE DA 
NUTRIÇÃO BÍBLICA  

Você deseja de coração o leite puro da Palavra?  Essa é a fórmula para o crescimento literal e figurativo. 
Esta verdade é a razão por que a alimentação bíblica é a principal responsabilidade de um bom pastor. A 
este respeito, o apóstolo Paulo instrui todos os futuros pastores a centrar-se no seguinte: 



1Timóteo 4:6   “Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo 
Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido.” 

Cuidado com os ministros que não são constantemente nutridos e, assim, não alimentam os outros com a 
Palavra. Você deve priorizar estar ao redor de pastores e ministérios que o alimentem de forma verdadeira e 
consistente. 

H.  IRÁ JULGÁ-LO 

Hebreus 4:12 “Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois 
gumes; ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e 
intenções do coração.”  

Esta passagem é carregada de profundidade. Basta dizer que a Palavra expõe cristãos falsos e desobedientes. 
Ela é viva e eficaz!  Esta verdade é sublinhada por: 

Isaías 55:11 “Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca: Ela não voltará para mim 
vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei”  

Quando a Palavra é proclamada, nunca volta vazia. Em sua proclamação sempre faz o que Deus deseja. 
Muitas vezes ela serve para expor os reais motivos e as intenções do coração dos homens. Para o cristão 
sensível, tal exposição é bem-vinda porque conduz ao arrependimento e crescimento. 

I.  IRÁ SANTIFICÁ-LO 

João 17:17 “Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.”  

Santificar, como é usado em toda a Escritura, significa uma separação para a maturação cristã. Crescemos 
lutando com a verdade e a verdade suprema só decorre do conhecimento das Escrituras. Este fato 
padronizado é declarado de novo como a maneira pretendida por Cristo para o amadurecimento da igreja: 

Efésios 5:26 “Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra...” 

J.  IRÁ LIBERTÁ-LO 

João 8:31-32 “Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha 
palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”  

Os verdadeiros cristãos sempre têm fome de ser obedientes à Palavra. Como afirmado anteriormente, a raiz 
grega para discípulos (mathetes) significa mais do que “seguidores”. A raiz grega é a mesma palavra da qual 
derivamos “matemática”, significando que você terá a capacidade de calcular a vontade de Deus em uma 
questão. Os verdadeiros cristãos sempre querem saber mais sobre Deus, ser obedientes e discernir, calcular, 
o caminho dele em suas vidas.  Inversamente, se uma pessoa não tem nenhum desejo de aprender a Palavra 
e ser obediente a Deus, então está enganando-se, pensando que é salva, quando a evidência bíblica indica 
claramente que não é (cf. 2João 1:9). O que podemos concluir? O verdadeiro redimido tem um profundo 
senso de pura liberdade do peso e das consequências inevitáveis do pecado. 

K.  IRÁ ENRIQUECÊ-LO 

Colossenses 3:16 “Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos 
outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em 
seus corações.”  

Habitar ricamente significa “extravagantemente” ou “abundantemente rico”. A Palavra de Cristo refere-
se a toda a Escritura. Na mesma proporção em que ela saturar e controlar nossas vidas, viveremos 
enriquecidos e transbordantes de gratidão a Deus – positivamente derramando na vida de outros. 



L.  IRÁ PROTEGÊ-LO 

Salmos 119:11 “Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.” 

Como se vive com menos pecado? A chave para superar o pecado é guardar a Palavra de Deus no coração. 
O evangelista Dwight L. Moody disse: “Ou o pecado irá afastá-lo deste Livro, ou este Livro irá afastá-lo do 
pecado”. 

M. IRÁ FORTALECÊ-LO 

Salmos 119:28 “A minha alma se consome de tristeza; fortalece-me conforme a tua promessa.”  

O resultado do pecado é agonia, culpa, perda de vigor e relacionamentos quebrados (mencionando apenas 
alguns). O remédio do salmista? Ser fortalecido pela Palavra. 

N.  IRÁ ENCORAJÁ-LO 

Salmos 119:23 “Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu 
servo meditará nos teus decretos.”  

Você quer ter coragem para fazer o que é certo, não importando a pressão das pessoas, sem se envergonhar? 
Medite na Palavra! Defina sua mente para agradar a Deus, em vez de prestar atenção naqueles cujos planos 
podem ir contra os testemunhos dele. 

O.     IRÁ ESTABILIZÁ-LO 

Salmos 1:3 “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!” 

Ao longo dos anos, tenho visto muitos legisladores “Cristãos” murchar:  eles vêm e vão porque violam este 
princípio da meditação na Palavra. Infelizmente são como a palha que o vento leva. (Salmos 1:4). Deus 
não os honra e de repente eles estão fora. Entristece muito o meu coração ver isso acontecer com tanta 
frequência. Eles têm mente dividida... instáveis em tudo o que fazem (Tiago 1:8). Em contrapartida: 

Josué 1:8-9 “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 está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você 
será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se 
desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”. 

Essas passagens prometem prosperidade e sucesso para aqueles que meditam na Palavra de dia e de noite! 

IX.  RESUMO 

Este estudo fornece insights práticos sobre a razão pela qual não se deve racionalizar o afastamento, mas 
enfatizar o estudo das Escrituras todos os dias – e por que é preciso levá-lo a sério habitualmente ao longo 
de toda a vida. O estudo bíblico consistente e priorizado é o que você e eu realmente precisamos se 
quisermos permanecer fortes no Congresso. Você pode assumir um novo compromisso em relação a isso 
hoje?cm 

 


