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Fundamentos base para uma vida cristã

CAPITULO VII
MEDITAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS
A leitura da Palavra de Deus produz no crente de Jesus uma fé e uma vida de paz e
alegria. A Bíblia é a voz de Deus enviada ao homem para que ele conheça a Sua
vontade e o Seu pensamento.
È através da leitura da Bíblia que o crente cresce na fé.
Rom.10.17 – “A Fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Pregação da Palavra de Deus”
Da mesma maneira a meditação na Palavra de Deus produz consolo e a satisfação
devido a pertencer á Família de Deus. A meditação na Palavra é um conselho bíblico.
Ver Salmo 1.1-2
A Bíblia foi-nos dada pela inspiração do Espírito Santo de Deus que a vários
homens instruiu como escrever a Verdade acerca de Deus..: II Timóteo 3.14-16 e
II Pedro 1.20-21).

1. É IMPORTANTE ESTUDAR A BÍBLIA
a)
b)
c)
d)

É a Palavra de Deus para o homem – Salmo 19.7-9
É viva e eficaz (eficiente) – Hebreus 4.12
Transforma eficazmente naqueles que crêem – I Tess – 2.13
É útil para o ensino, para a repreensão, correcção e educação – II Timóteo 3.16

2. É IMPORTANTE ENTENDER AS DOUTRINAS DA BÍBLIA
A Palavra doutrina quer dizer: ensino, instrução ou ensinar substância. Efésios 4.14-15 .
As Escrituras falam de:
e) A doutrina de Deus – Deuteronômio 32.2; Provérbios 4.2 e Tito 2.10.
f) A doutrina de Cristo – João 7.16-17; II João 9, e 10 e Hebreus 6.1-2
g) A doutrina do diabo – I Timóteo 4.1 e Apocalipse 2.14,15 e 24
h) A doutrina de homens – Marcos 7.7; Efésios 4.14 e Mateus 16.12
i) A doutrina dos apóstolos – Actos 2.42.

3. COMO ESTUDAR A BIBLIA
A Bíblia está dividida em livros mas os temas da bíblia estão inseridos em mais que um livro.
Por isso é importante meditar na Palavra com a ajuda daqueles que estão mais instruídos.
Para que tal aconteça, a igreja realiza reuniões e cultos que tem por objectivo ensinar as Sagradas Escrituras ao
povo.
Essas reuniões são denominadas de “Edificação”.
A Igreja é um organismo vivo que foi instituída por Jesus com a função de revelar ao mundo, com a ajuda do
Espírito Santo, a Salvação por intermédio da Sua Obra no Calvário. Mas também é um meio do qual todos
aprendem, pela pregação o saber da Vontade Divina.
Por esta razão também todo o cristão deve ser assíduo aos cultos da igreja . Heb. 10. 24-25
Para que o cristão seja feliz necessita de adorar a Deus, de Ouvir a Sua Palavra e de o Louvar. Para tal tem
necessidade de estar firmado nas doutrinas de Deus – Tito 2.10; Jó 11.4; II Timóteo 3.14-17 e Tito 1.9.
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