
 



Aula 1 
Lição 1 
A Bíblia – A Palavra de Deus como 
Instrumento de Amadurecimento 
 

A Bíblia é um livro cheio de instruções para uma 
vida bem sucedida, mas há muitos livros que oferecem 
conselho semelhante. O que torna a Bíblia  diferente ou 
distinta, entre tais livros? A Bíblia proclama ser a 
Palavra de Deus, uma revelação divina! 
 

A Bíblia tem tido uma enorme influência na História 
do homem. Ela continua sendo o livro mais 
freqüentemente traduzido. É inquestionável que a 
Bíblia seja amplamente acreditada como sendo a 
Palavra de Deus, um livro divinamente inspirado. Mas 
qual evidência existe para apoiar esta crença? Seria 
sem fundamento esta fé? O que podemos oferecer à 
pessoa que tem dúvidas sobre a inspiração da Bíblia? 

 

A inspiração é a influência do Espírito Santo sobre 
os escritores da Bíblia, para que as coisas que eles 
escreveram sejam exatamente o que Deus desejou 
revelar ao homem. A Bíblia declara ser o produto da 
inspiração. Paulo escreveu, "Toda a Escritura é 
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção, para a educação na 
justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito 
e perfeitamente habilitado para toda boa obra" (2 
Timóteo 3:16-17). Aos Coríntios, ele escreveu que o 
Espírito Santo revelou as verdadeiras palavras que ele 
e outros usaram para ensinar a Palavra de Deus (1 



Coríntios 2:10-13). Pedro afirmou que os profetas do 
Velho Testamento também falaram como foram 
levados pelo Espírito Santo (1 Pedro 1:11-12; 2 Pedro 
1:20-21). Os próprios profetas declararam que estavam 
falando as palavras de Deus (por exemplo, Jeremias 
1:2, 4, 9). 
 

A questão da inspiração da Bíblia é fundamental. 
Se a Bíblia é simplesmente um produto dos homens, 
então ela não tem mais autoridade do que qualquer 
outro padrão moral que o homem possa inventar. Por 
outro lado, se ela é na verdade a Palavra de Deus, 
então o padrão moral que ela apresenta é a expressão 
da autoridade de Deus. 
 
1 - O Poder da Palavra de Deus 

Tudo o que Deus faz, ele o faz por meio de Sua 
Palavra. Tudo que existe veio a existência por meio da 
Palavra de Deus. Sempre que você tomar a Palavra 
viva de Deus, algumas coisas não existentes vêm à 
existência. Isto é realmente tremendo! Nunca diga que 
você é fraco, pois quanto mais você disser, mais fraco 
se tornará. Mas se você tomar a 
 

Palavra de Deus e disser: “eu sou forte segundo a 
Palavra de Deus! Aleluia!” Então você verá o poder de 
Deus se manifestando. 
 

Se você estiver com alguma enfermidade, não 
fique conformado com ela, olhe para Palavra de Deus 
que diz: “pelas suas pisaduras eu fui sarado!” Pela 



Palavra de Deus você pode, então, declarar: “sou uma 
pessoa saudável!” 
 

Podemos confiar plenamente na fidelidade de 
Deus, se Ele falou é certo que se fará, pois Deus não 
pode mentir, (Números 23:19). 
 

2 – DEUS E SUA PALAVRA SÃO “UM” 
 

Quando a Palavra sai da boca de Deus e nós a 
recebemos, estamos recebendo o próprio Deus dentro 
de nós. (João 1:1) 
 

Se Deus e Sua Palavra são um, então eu devo 
conhecer a Deus, conhecendo Sua Palavra. Amar a 
Deus é amar Sua Palavra, crer em Deus é crer em Sua 
Palavra, conhecer a Deus é conhecer a Sua Palavra. 
Se Deus e Sua Palavra são um, então, eu me encho de 
Deus à medida que me encho da Sua Palavra. 
 

Em Efésios 5:18-19 encontramos uma forma de 
sermos cheios do Espírito Santo: falando. Mas não é 
um falar qualquer, é falar a Palavra de Deus. 
 

3 – A PALARA GERA FÉ 
 

(Romanos 10:17) Não precisamos pedir fé a Deus, 
precisamos apenas ouvir Sua Palavra e praticá-la e a 
fé naturalmente se manifestará. 
 

Crer na Palavra é praticá-la, não somente praticar 
os mandamentos, mas agir de acordo com o que a 



Palavra de Deus diz. Por exemplo, se a Palavra de 
Deus diz que eu estou assentado nos lugares 
celestiais com Cristo, acima de todo principado e 
potestade, então é nessa posição que eu me vejo e 
entro nessa realidade. Isso é praticar a Palavra. Se um 
demônio aparecer na minha frente, baseado nesse fato 
eu direi: “eu estou acima de você, pois estou com 
Cristo assentado nos lugares celestiais”. 
 

Não importa qual seja o problema, a Palavra de 
Deus tem algo a dizer a respeito. Descubra o que a 
Palavra diz e aja a altura. 
 

4 – A PALAVRA É UMA ARMA 
 

(II Coríntios 10:4; Efésios 6:17;) Você está numa 
guerra espiritual. A sua arma é a Palavra de Deus. A 
Palavra é uma arma que não funciona na mão, 
funciona apenas na boca. 
 

Mateus 4:1-11 – Jesus usou apenas a Palavra. Ele 
sabia do seu poder tanto para atacar como para se 
defender. 
 

Apocalipse 12:11 – A sua própria força é 
insuficiente para derrotar o inimigo. Você precisa do 
poder da Palavra de Deus. 
 

Lembre-se de que a Palavra de Deus é a verdade. 
A verdade não é o que você vê, nem o que você sente, 
a verdade é o que a Palavra de Deus diz. Ainda que 
você não veja, nem sinta, ainda assim confesse a 



Palavra de Deus de todo coração. Confesse aquilo que 
Deus diz que Ele é, que Deus diz que Ele faz, que 
Deus diz que tem, aquilo que Deus diz que você é, e 
que você faz, e que você tem. Brevemente você 
colherá resultados tremendos! 
 

5 – A PALAVRA É ALIMENTO 
 

(Mateus 4:4) Quando um bebê nasce a sua 
necessidade mais imediata é tomar leite para se 
alimentar. 
 

Você não deve ir a Bíblia somente para aprender “a 
letra mata” (II Coríntios 3:6) Nunca pegue a Palavra 
como um livro de letras, mas um livro de vida. 
 

(Jeremias 15:16) – Comer alguma coisa não é 
simplesmente recebê-la, mas absorvê-la – fazer disso 
parte de você mesmo. 
 

6 – A PALAVRA NOS TRANSFORMA 
 

A salvação no nível do espírito já aconteceu, é o 
que chamamos de Novo Nascimento. Mas em nível de 
alma é um processo que chamamos de transformação. 
Essa transformação acontece pela Palavra que é 
semeada em nós. 
 

Romanos 12:2 diz que devemos ser transformados 
pela renovação da nossa mente. E como podemos 
renovar a nossa mente? Através da Palavra de Deus. 
Precisamos comer a Palavra até que a nossa mente 



seja renovada. Os velhos padrões de pensamentos e 
opiniões devem ser agora conformados, ou seja, 
colocados na forma da Palavra. 
 

7 – TROQUE SUAS PALAVRAS PELAS PALAVRAS 
DE DEUS 
 

Nunca mais direi eu não posso, pois tudo posso 
naquele que me fortalece, (Filipenses 4:13). 
 

Nunca mais direi que sou fraco, pois o Senhor é a 
fortaleza da minha vida, (Salmos 27:1). 
 

Nunca mais direi que estou derrotado, porque 
Deus, em Cristo, sempre me conduz em triunfo, (II 
Coríntios 2:14). 
 

Nunca mais direi que não tenho sabedoria, pois 
tenho a mente de Cristo, (I Coríntios 2:16). 
 

Nunca mais direi que estou preocupado ou 
frustrado, pois lanço sobre Ele toda a minha 
ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, 
 

(I Pedro 5:7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lição 2 
O TSD (Tempo Sozinho com Deus) como 
Instrumento de Amadurecimento 
 

Você não está desejoso de desenvolver uma 
intimidade gostosa com o Pai? Como você percebe 
isso não acontecerá automaticamente, é necessário 
separar tempo todos os dias para estar a sós com o 
Senhor. 
 

Naturalmente isso não é uma lei. O amor de Deus 
por você não vai mudar só porque você não tem 
conseguido separar esse tempo, mas sua intimidade 
com Ele ficará comprometida. Sem esse tempo você 
terá dificuldade de conhecer Sua voz e entender Sua 
vontade. 
 

Seu tempo a sós com o Senhor deve ter prioridade 
máxima em sua vida por que: 
 

a) Você foi criado para ter comunhão com Deus; 
 
b) Esse tempo é o segredo do poder espiritual na sua 

vida; 
  
 
c) Você precisa comer o pão espiritual todos os dias, 

para ser saudável e até continuar vivo 
espiritualmente. 

 
Lembre-se: Os vencedores fazem diariamente 
aquilo que os outros fazem apenas 



ocasionalmente. O sucesso de sua vida depende 
daquilo que você faz diariamente. 

 

1.  COMO INICIAR O TEMPO COM DEUS 
 

a) Escolha uma hora apropriada: 
Você pode separar um tempo para Deus a qualquer 
hora do dia, mas a parte da manhã é o melhor 
momento. Há muitas razões para isso: 

 
 Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e 
ele orava pela manhã, (Salmos 143:8). 
 O exemplo de Jesus “tendo se levantado alta 
madruga, saiu, e foi para um lugar deserto e ali 
orava”, (Marcos 1:35). 
 A melhor hora para se afinar um instrumento é 
antes do concerto e não depois, não é mesmo? No 
seu tempo a sós com Deus você se prepara para 
enfrentar o seu dia. 
 O início da manhã é o momento quando você está 
mais tranqüilo, tem a mente sobrecarregada e o seu 
corpo está descansado. Isso facilita receber mais do 
Senhor. 
 Você dá a Deus a melhor parte do seu dia. 

 

b) O tempo apropriado: 
Esse é um caso em que qualidade é mais importante 
que a quantidade. Todavia, tenha o propósito de ir 
gradualmente, aumentando seu tempo com Deus. 
 Comece com 15 minutos e vá aumentando 

progressivamente. 
 



 Não fique olhando para o relógio. 
 

 Lembre-se: não é uma obrigação, mas um 
privilégio estar com o Senhor. 

 

c) Um lugar apropriado: 
 
d) Encontre um lugar onde você possa ter privacidade e 

onde as pessoas não o interrompam. 
 

Há dois inimigos que se levantarão para impedir o 
seu tempo com Deus: o seu corpo e o diabo: 
 

a) Procure dormir mais cedo para estar desperto no seu 
tempo com Deus. 

 
b) Não tenha seu tempo com Deus deitado na cama 

(para evitar sonolência). 
 
c) O segundo inimigo a ser vencido é o diabo. Ele vai 

tentar usar todo tipo de coisas para distrair sua 
mente, por isso esteja alerta contra ele. 

 
d) Não faça de forma apressada. A pressa é sinal de 

que o inimigo conseguiu laçar você com as 
preocupações do dia-a-dia. 

 
e) A última tática do inimigo será minar sua 

perseverança e constância na disciplina – esse é o 
maior problema. 

 

 



2.  O QUE FAZER NO SEU TEMPO COM DEUS? 
 

Antes de tudo lembre-se que o objetivo não é 
estudar sobre Jesus, mas desfrutá-lo. Não adianta 
nada saber tudo sobre laranja, como sua cor, 
composição química, valor nutricional, como plantá-la, 
como colhê-la, e ainda assim nunca ter chupado uma. 
Saber tudo sobre laranja não me encherá de vitamina 
C. Mas se você tomá-la vai recebê-la dentro de si. 
 

Mais importante que aprender sobre Jesus é tomá-
Lo e desfrutá-Lo a cada dia. 
 

O tempo sozinho com Deus deveria ter os 
seguintes momentos: confissão, gratidão, adoração, 
intercessão e leitura da Palavra. É apenas uma 
sugestão, não uma lei. Tanto a seqüência, como o 
conteúdo podem ser mudados de acordo com o dia e 
as circunstâncias. 

 
 
 
 


