
Métodos de Estudo e de Pesquisa Bíblica 
'A voz do Senhor é poderosa; a voz do Senhor é majestosa. A voz do               
Senhor quebra os cedros; o Senhor despedaça os cedros do Líbano. ' 
Salmos 29:4-5 

A voz do Senhor é uma voz poderosa para mudar qualquer circunstância sobre a               
minha vida. É uma voz cheia de majestade. Quando paro para estudar a Palavra              
cedros são despedaçados. 
 
Quando a voz do Senhor é liberada, nada a impedirá de agir. Ela trás a existência coisas 
que não são, gera novos projetos, Crescimento Espiritual. Nosso inimigo, Satanás, sabe 
disso e tentará atrapalhar nosso contato com a Palavra de Deus. 
Nós estudamos aquilo que gostamos. 
 
Bibliografia sugerida: 
12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho 

 

https://www.amazon.com.br/12-Maneiras-Estudar-B%C3%ADblia-Sozinho/dp/8573676914


INTRODUÇÃO 
POR MUITOS ANOS, TODA VEZ QUE eu ouvia um bom sermão ou ensino bíblico              

detalhado, saía frustrado da reunião, me perguntando: "Mas como foi que ele achou tudo              
isso no texto?". Desejava descobrir essas verdades sozinho. Ademais, sentia-me culpado           
porque as pessoas sempre me diziam que devia estudar a Bíblia, mas, quando tentava, não               
sabia o que fazer. Assim, eu desanimava e largava de mão. 
Já nesses dias de frustração, descobri que a maioria dos cristãos quer estudar a Bíblia, mas                
não sabe como. Eles não precisam de mais exortação ("Estude a Bíblia!"), só precisam de               
algumas instruções sobre como estudar a Palavra de Deus. E este é o propósito deste livro                
— é um manual sobre "como" estudar a Bíblia. 

"Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus 
discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará" (Jo 8.31,32).  

 
George Mueller (1805—1898), diretor de uma série de orfanatos em Bristol,           

Inglaterra, durante o século xix, era conhecido como homem de fé e oração. E espantoso ler                
as respostas à oração que este homem teve durante sua longa vida. O que o tornou homem                 
de fé e oração? Durante a vida, ele leu a Bíblia do início ao fim mais de duzentas vezes, e                    
em mais da metade dessas leituras, ele o fez de joelhos, orando em cima da Palavra e                 
estudando-a diligentemente. 

Quando conhecemos a Palavra de Deus tão bem assim, conhecemos a vontade de             
Deus para nossa vida. Quando conhecemos a vontade de Deus, podemos orar            
especificamente e obter respostas específicas. 

Em uma noite típica, o cristão comum se senta e assiste à televisão por três horas,                
mas só lê a Bíblia por três minutos antes da hora de dormir. E ainda ficamos admirados com                  
a falta de maturidade espiritual?  

3 razões porque a maioria dos cristãos não estuda a Palavra de Deus:  
1- as pessoas não sabem como estudar  
2- elas não são motivadas (O dr. Paul Little comparou o estudo pessoal da Bíblia com comer                 

amendoim. Se comer um, não pára mais!) 
3- elas são preguiçosas (Estudar a Bíblia é trabalho árduo, e não há atalhos. É como qualquer                 

outra coisa na vida que valha a pena. Custa tempo, esforço, concentração e persistência. A maioria das                 
grandes verdades da Palavra de Deus não está na superfície.)  
 

Como estudar a Bíblia 
PRINCÍPIO DE ESTUDO DINÂMICO DA BÍBLIA 
1- O segredo do estudo dinâmico da Bíblia é saber fazer o tipo certo de perguntas.  

Quanto mais perguntas você fizer sobre o texto em estudo mais extrairá dele.  
2- O estudo dinâmico da Bíblia envolve anotar o que foi observado e descoberto.  

Não se pode estudar a Bíblia sem escrever algo. Esta é a diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia.  
Dawson Trotman, fundador da organização cristã Os Navegantes, dizia: "Os pensamentos se            
desembaraçam quando atravessam os lábios e as pontas dos dedos".  

 
3- A meta final do estudo dinâmico da Bíblia é a aplicação, não só a interpretação. Tg 1.22  



Dwight L.Moody dizia: "A Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar               
nossa vida".  

É possível conhecer a Palavra de Deus e não conhecer o Deus da Palavra. Uma das                
tragédias de nossos dias é que alguns dos melhores estudiosos da Bíblia também são              
indivíduos que menos ganham almas para Jesus. Eles têm tempo para pesquisar as             
grandes pedras preciosas da verdade bíblica, mas esquecem que um dos mandamentos da             
Escritura é sair e fazer discípulos. Quando aplicamos a Palavra de Deus em nossa vida,               
também ficamos ansiosos em cumprir a Grande Comissão (Mt 28.18-20).  
Certo dia, um crente me perguntou: Qual é a melhor tradução? (Ele se referia, é claro, à                 
melhor versão da Bíblia.) 
— A melhor tradução é quando você traduz a Palavra de Deus para a sua vida diária —                  
respondi. 
Ele disse: 
— Mas eu tenho a Bíblia Viva. (Ele ainda não tinha entendido.) 
— É você que deve ser a Bíblia viva! A Palavra que se fez carne tem de ser visível na sua                     
vida — Respondi. 
4- O estudo dinâmico da Bíblia significa que a Palavra de Deus deve ser estudada               
sistematicamente. 
Um estudo fortuito da Palavra de Deus é um insulto à santidade da Escritura. E um bofetão                 
na santidade de Deus que nos deu a Palavra. O "estilo cafeteria", o "método pesquise ou                
pule", ou a "abordagem o que é que vamos achar hoje" não produzirão os resultados que                
Deus deseja para nossa vida. Precisamos de um plano sistemático e regular de estudo,              
quer nos dediquemos a um livro, estudemos uma palavra, analisemos uma personagem,            
estudemos um capítulo ou escolhamos outro método.  
5. No estudo dinâmico da Bíblia você nunca esgotará as riquezas da passagem da Escritura               
em estudo.  

"Tenho constatado que toda perfeição tem limite; mas não há limite para o teu mandamento" SI 119.96 
 
Os 12 Métodos: 
OBS.: Na Masterclass abordaremos somente os métodos 1 e 3. 
 

1. Método Devocional 
2. Método por resumo de capítulo 
3. Método da Qualidade de caráter 
4. Método temático 
5. Método biográfico 
6. Método por tópicos 
7. Método morfológico 
8. Método histórico-cultural e contextual 
9. Método Investigativo 
10. Método analítico de capítulo 
11. Método sintético 
12. Método analítico versículo por versículo 

Observações: 
Podemos mesclar alguns métodos. 
Pode ser que você já utilizar algum e não saiba.. 



1. O método devocional. Escolha pequena porção da Bíblia e medite com devoção no trecho               
selecionado até que o Espírito Santo lhe mostre como aplicar a verdade na sua vida. Escreva uma                 
aplicação pessoal. 
2. O método por resumo de capítulo. Leia um capítulo inteiro da Bíblia pelo menos cinco vezes;                 
depois escreva um resumo dos pensamentos centrais que encontrar. 
3. O método da qualidade de caráter. Escolha uma qualidade de caráter que você gostaria de                
trabalhar em sua vida e estude o que a Bíblia diz a respeito. 
4. O método temático. Escolha um tema da Bíblia para estudar. Depois pense em três a cinco                 
perguntas que você gostaria de responder sobre o tema. Em seguida, estude todas as referências               
bíblicas que encontrar sobre o tema e escreva as respostas às perguntas. 
5. O método biográfico. Escolha uma personagem da Bíblia e pesquise todos os versículos sobre               
essa pessoa para estudar sua vida e traços característicos. Anote as atitudes, aspectos fortes e               
fracos. Depois aplique na sua vida o que aprender. 
6. O método por tópicos. Reúna e compare todos os versículos que encontrar sobre determinado               
tópico. Organize suas conclusões num esboço para compartilhar com outra pessoa. 
7. O método morfológico. Estude as palavras importantes da Bíblia. Ache quantas vezes             
determinada palavra ocorre na Escritura e como é usada. Descubra o significado original da palavra. 
8. O método histórico-cultural e contextual. Estude como a história, a geografia, a cultura, a               
ciência e a política afetaram o que aconteceu nos tempos bíblicos. Use livros de referência bíblica                
para aumentar sua compreensão da Palavra. 
9. O método investigativo. Pesquise um livro inteiro da Bíblia lendo-o várias vezes do começo ao                
fim para obter uma visão geral do seu conteúdo. Estude o plano de fundo do livro e tome notas sobre                    
o conteúdo. 
10. O método analítico de capítulo. Domine o teor de um capítulo da Bíblia fazendo um exame                 
detalhado em cada versículo do capítulo. Destrinche cada versículo palavra por palavra, observando             
cada detalhe. 
11.0 método sintético. Resuma o conteúdo e temas principais de um livro da Bíblia depois de lê-lo                 
repetidas vezes do começo ao fim. Faça um esboço do livro. Esse método é feito depois de você ter                   
usado O método investigativo e O método analítico de capítulo em cada capítulo daquele livro. 
12. O método analítico de versículo por versículo. Escolha uma passagem da Escritura e              
examine-a em detalhes fazendo perguntas, encontrando referências cruzadas e parafraseando cada           
versículo. Escreva uma possível aplicação de cada versículo que deseja estudar.  

1.Método Devocional 
O método devocional envolve tomar uma passagem da Bíblia, grande ou pequena, e             
meditar nela com devoção até que o Espírito Santo lhe mostre um meio de aplicar a                
verdade na sua vida de modo que seja pessoal, prático, possível e mensurável. A meta é                
você levar a sério a Palavra de Deus e ser "praticante" do que ela diz (Tg l.22). 
 
Independente do método que escolher, ao término de cada estudo você terá de dar passos 
práticos de aplicação em relação às coisas que o Senhor lhe mostrar.  
 
Leitura – informa | Estudo - forma | Meditação - conforma 

A chave do método devocional é o que enfatiza o meditar.  

Meditar (hâgag; siyach): Murmurar, ponderar, imaginar, ruminar, falar, conversar consigo, imaginar; a Palavra              
de Deus sempre falou sobre imaginação. Deus quer que você se veja curado, se veja com a benção. Deus quer                    
que você se veja restaurado. Quando Deus libera uma Palavra Ele quer que você esteja nela. 



 
Deus mostrou o tabernáculo. 

'Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos             
céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o           
tabernáculo: “Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe            
foi mostrado no monte” . ' 
Hebreus 8:5 

Mostrar é fazer ver. Deus quer que tenhamos uma visão aguçada. São imagens que              
Ele liberou sobre a Sua vida. O diabo trabalha com imagens também, e te faz               
imaginar o contrário. Eu preciso estudar a Palavra de Deus com imaginação, me ver              
abençoado, me ver nela, senão eu posso estar longe, a imaginação deve estar             
debaixo da Palavra. Se imagine como Moisés. 
Meditar é conversar consigo. Muitos estudiosos dizem que Davi memorizou as           
Escrituras, e quando ele foi escrever Salmos, ele estava falando consigo. Eu tenho             
que me ensinar a me animar. Medite enfatizando cada palavra que estou dizendo             
para aquele versículo. Posso usar as paráfrases para entender o versículo.           
Personalizar os versículos serve para o entendimento próprio, adicionando o “eu”. 
 
Não é aconselhável este método para o Salmo 119, por exemplo. Faça o método              
para aplicar em uma semana, a aplicação é fundamental. É preciso colocar em             
prática. 
 
A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO 
O estudo da Bíblia sem a aplicação pessoal é apenas um exercício acadêmico sem              
valor espiritual.  
Você pode ser uma enciclopédia bíblica ambulante, com a cabeça abarrotada de            
conhecimento bíblico, mas isso não lhe fará bem algum se diariamente você não             
aplicar na prática o que sabe na teoria. 
Se você estuda a Palavra de Deus e não a aplica na sua vida, você não é melhor                  
que os fariseus e saduceus dos dias de Jesus. 
Você não conhece as Escrituras até que as ponha em prática.  
 
O perigo de conhecer e não praticar: 
Tornar-se semelhante ao Diabo, orgulhoso e arrogante (1Co 8.1). 
Comete Pecado (Tg 4.17). 
Três razões que tornam tão difícil a aplicação da Escritura à nossa vida são:              
porque requer pensar, o diabo combate violentamente essa prática e nós por            
natureza resistimos a mudanças  
 
Quando fizer um estudo devocional da Bíblia, siga estas quatro etapas simples:            
ore, medite, aplique e memorize. 



Ore - Peça a Deus que o ajude a aplicar a Escritura que você está              
estudando e lhe mostre especificamente o que ele quer que você faça.  
Meditar - 

Meditação é comparada à ruminação  
Use o acróstico P-A-P-E-L-M-O-V-E 

Pecado a confessar 
Atitude a mudar 
Promessa a reivindicar 
Exemplo a seguir 
Louvor a dar a Deus 
Mandamento a obedecer 
Oração a fazer 
Verdade a acreditar 
Erro a evitar 

  
Aplicar - A aplicação precisa ser: 4P’s 

Pessoal (1º pessoa singular) | Prática (Do, fazer) | Possível | Provável (Mensurável) 

Exemplo: 
Eclesiastes 6.7, que diz: "Todo o esforço do homem é feito para a sua boca; contudo, o seu apetite jamais se                     
satisfaz".  

Os quatro fatores na aplicação escrita seriam mais ou menos assim: 
1. Pessoal: "Eu tenho de...". 
2. Prático: "Eu tenho de perder peso". 
3. Possível: "Eu tenho de perder três quilos". 
4. Provável: "Eu tenho de perder três quilos em um mês".  

 
Memorizar - O versículo memorizado será de ajuda no processo de crescimento,           
porque sempre estará conosco — "no coração". 'Guardei no coração a tua palavra para não pecar                
contra ti. ' Salmos 119:11 
 

As passagens a seguir são sugestões de textos de estudo adequados ao método 
devocional — nível iniciantes: 
• Salmo 15 
• Salmo 34 
• Romanos 12 
• I Tessalonicenses 5.12-22 
• l João 4  
 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO DEVOCIONAL 
• Data: 30 de junho 
• Passagem: Lucas 12.22-26 
1. Oração ( X ) (assinale depois de ter orado) 
2. Meditação 
Esta é minha paráfrase personalizada: 
Tenho de parar de me preocupar tanto. Deus cuidará de todas as minhas necessidades.              
Considerando que Deus me deu a vida, com certeza posso confiar que ele a sustentará. Aprendo                
com o exemplo dos pássaros, pois eles não se preocupam com o futuro. Mas Deus cuida deles                 



diariamente. E se Deus cuida dos pássaros, claro que ele cuidará de mim! Além do mais, ficar me                  
preocupando nunca faz bem. Nunca muda a situação. Então, por que me preocupar? Qual o proveito                
em me preocupar? Nenhum. 
• Mandamento a obedecer: Não se preocupe! (Lc 12.22). 
• Promessa a reivindicar: Deus vai cuidar de mim! (Lc 12.24). 
3. Aplicação 
Tenho de aplicar esta lição na área financeira de minha família. 
Durante este próximo mês (tomarei um mês de cada vez) toda vez que o diabo me tentar a ficar 
preocupado com minhas contas, eu resistirei o pensamento citando em voz alta Lucas 12.24. 
4. Memorização 
"Observem os corvos: não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros; contudo, Deus 
os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves!" (Lc 12.24).  
 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO DEVOCIONAL 
• Data:  
• Passagem: 
1. Oração (  ) (assinale depois de ter orado) 

2. Meditação 
3. Aplicação 
4. Memorização  

2.Método da Qualidade de Caráter 

Escolha uma qualidade de caráter que você gostaria de trabalhar em sua vida e              
estude o que a Bíblia diz a respeito. 
O maior objetivo da vida cristã é nos revelar o caráter de Cristo  
O método da qualidade de caráter implica saber o que a Bíblia diz sobre              
determinada característica de uma pessoa, com forte ênfase na aplicação pessoal.           
Além disso, é uma combinação simplificada de três outros métodos de estudo da             
Bíblia: o morfológico, o biográfico e o de referências cruzadas. 
Enquanto não sabemos o que é qualidade de caráter, não conseguimos evitá-la ou             
desenvolvê-la.  
Requer o uso de ferramentas: 

1. Bíblia de estudo. 
2. Concordância exaustiva. 
3. Dicionário bíblico e/ou um léxico. 
4. Bíblia tópica. 
5. Dicionário da língua portuguesa.  

 
Se você quer desenvolver qualidades bíblicas positivas, siga estas sugestões: 

1. Trabalhe em uma característica de cada vez. (Requer esforço!) 
2. Não tenha pressa!  (Desenvolver caráter leva tempo) 
3. Permaneça nesta característica até que obtenha vitória nessa área específica. (Não seja            

superficial) 



4. Esteja atento à manifestação de algum caráter negativo em sua vida, que nada mais é que                
um caráter positivo usado indevidamente.  

5. Confie que o Espírito Santo forme estas características em sua vida. Fp 2.13 
 
Etapas do Método: 

1. Nomeie a qualidade: Anote a definição dessa palavra ou conceito. Sinônimos. 
2. Qualidade oposta: Antônimos. 
3. Faça um estudo simples da palavra. Use algumas ferramentas. 
4. Encontre referências cruzadas. A Escritura é a melhor intérprete das          

Escrituras. 
5. Faça um breve estudo biográfico. 
6. Encontre um versículo para memorização. 
7. Escolha um relacionamento ou uma situação para desenvolver. Aplicação. 
8. Elabore um projeto específico. 
9. Escreva um exemplo pessoal. 

Algumas qualidades positivas são: 
• Mateus 5.3-12 — as bem-aventuranças. 
• Gálatas 5.22,23 — o fruto do Espírito. 
• Filipenses 4.4-9 — qualidades admiráveis. 
• 2 Pedro 1.5-8 — qualidades que devem ser desenvolvidas em nossa vida  
Eis alguns atributos negativos: 
• Gálatas 5.19-21 — a lista das obras da carne. 
• 2Timóteo 3.1-5 — não tenha nada a ver com essas qualidades!  

 



FORMULÁRIO PARA ESTUDO DE QUALIDADE DE CARÁTER 
1. Qualidade de caráter: "coragem". 
"Exibição de coragem e intrepidez; bravura; vontade de se mover para frente            
confiantemente em face de perigo." 
2. Qualidade oposta: timidez, medo 
"Acovardar-se em circunstância difícil ou perigosa; ser hesitante." 
3. Estudo simples da palavra: 
Palavra do Antigo Testamento: bãtah significa "ser confiante". Exemplo: Pv 28.1: "Os justos             
são corajosos como o leão" (grifo do autor). 
Palavras do Novo Testamento: (1) tharreo significa "ser confiante, corajoso ou ousado".            
Exemplo: Hb 13.6: "Podemos, pois dizer com confiança: 'O Senhor é meu ajudador, não              
temerei. O que me podem fazer os homens?'" (grifos do autor). (2) Parrêsiazomai significa              
"falar corajosamente ou livremente". Exemplo: At 19.8: "Paulo entrou na sinagoga e ali falou              
com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de           
Deus" (grifos do autor). 
4. Revelações por meio das referências cruzadas: 
• Cristo falou corajosamente diante da oposição (Jo 7.16). 
• Nossa confiança e coragem brotam por sabermos que o Senhor nos ajudará nas situações               
difíceis (Hb 13.6). 
• Pedro e João eram corajosos, porque eles tinham estado com Jesus (At 4.13). 
• Quando o Espírito Santo encher sua vida, você poderá falar a Palavra de Deus com                
ousadia. Os primeiros cristãos oraram pedindo coragem para testemunhar e Deus           
respondeu a oração enchendo-os com o Espírito Santo (At 4.19-31). 
• Quando o amor de Cristo estiver em nós, seremos corajosos porque não há medo no                
amor. O perfeito amor lança fora todo o medo (ljo 4.17,18). 
5. Estudo biográfico simples: 
O apóstolo Paulo é um grande exemplo de coragem. Sua vida inteira foi caracterizada por               
esta qualidade: 
• Quando recém-convertido em Damasco, ele deu testemunho de Cristo com ousadia At 9.27. 
• Em todo lugar que ele ia, compartilhava a fé corajosamente, apesar da oposição e               
perseguição: 
— em Jerusalém (At 9.28,29); 
— na Antioquia da Pisídia (At 13.46); 
— em Icônio (At 14.3); 
— em Éfeso (At 19.8); 
— em Tessalônica (lTs 2.2); 
• Ele escreveu cartas corajosas para as igrejas (Rm 15.15). 
• Ele pediu que as pessoas orassem para que ele continuamente pregasse e ensinasse com               
intrepidez (Ef 6.19,20). 
• Seu testemunho cristão, enquanto estava na prisão, fez que outras pessoas falassem de              
Cristo com ousadia (Fp 1.14). 
• Ele até enfrentou a morte corajosamente (Fp 1.20): "Aguardo ansiosamente e espero que              
em nada serei envergonhado. 
Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido             
em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte" (grifos do autor). 
6. Versículo para memorização: 



"Podemos, pois dizer com confiança: 'O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me                
podem fazer os homens?'" (Hb 13.6). 
7. Uma situação ou relacionamento (em que Deus quer operar esta qualidade em minha vida): 
Tive medo de testemunhar a meu amigo Ted, que trabalha comigo no escritório. 
8. Meu projeto: 
Primeiramente, pedirei que minha esposa ore por mim para que eu vença minha timidez em 
testemunhar para Ted. Depois, em cada dia desta semana farei uma pausa antes de entrar               
no escritório e pedirei que o Espírito Santo encha minha vida e me dê coragem para                
testemunhar a Ted (At 4.31). 
9. Ilustrações pessoais: 
Na segunda e na terça-feira desta semana orei em busca de coragem para testemunhar a Ted, mas                 
a oportunidade não surgiu. Na noite de terça-feira, resolvi que precisava ser mais incisivo em minhas                
orações, por isso, pedi à minha esposa que orasse especificamente comigo por uma chance de               
compartilhar minha fé com Ted na quarta-feira. 
Na manhã de quarta-feira, parei junto à porta do escritório antes de entrar e orei silenciosamente                
para que Ted sentisse que eu "[havia] estado com Jesus", como Pedro e João (At 4.13). Então, entrei                  
e coloquei minha Bíblia em cima da mesa, esperando que Ted a reconhecesse. 
Durante o intervalo para o café, Ted veio falar comigo. Ele notou minha Bíblia e disse: E uma Bíblia? 
— Sim — respondi. —Já a leu?" 
— Ultimamente, não — disse ele. Eu disse: 
— Eu a tenho lido muito ultimamente e descobri algumas coisas maravilhosas nela — Então dei um                 
breve testemunho do que Deus estava fazendo em minha vida. Ted parecia ligeiramente interessado              
— 
pelo menos ele não deu às costas e foi embora. 
É um começo e graças a Deus por me dar a coragem para che até aqui. 
 

FORMULÁRIO PARA ESTUDO DA QUALIDADE DE CARÁTER 
1. Qualidade de caráter: 
2. Qualidade oposta: 
3. Estudo simples da palavra: 
4. Revelações das referências cruzadas: 
5. Estudo biográfico simples: 
6. Versículo para memorização: 
7. Uma situação ou relacionamento (em que Deus quer operar esta qualidade em minha vida): 
8. Meu projeto: 
9. Ilustrações pessoais. 

------------------------------------------------ 
 
Dicas e Vídeo Demonstrativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-o9dpAe6Y0c (Vídeo com áudio ruim) 
 
User versões diferentes para entender melhor o texto. 
Use ferramentas bíblicas quando possível. 

https://my.bible.com/pt/ 
https://www.bibliaonline.com.br/ 
https://biblehub.com/ 
https://www.e-sword.net/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=-o9dpAe6Y0c
https://my.bible.com/pt/
https://www.bibliaonline.com.br/
https://biblehub.com/
https://www.e-sword.net/index.html

