




A Bíblia é de vital importância para a vida do crente 

Conhecimento da Bíblia: 

Afinal, a Bíblia reúne informações acerca da 
revelação de Deus na História e seus ensinamentos 
para a vida humana 

Sem este conhecimento, é mais 
provável que faremos muitas coisas 
erradas na vida, o sofreremos as 
consequências 



Isto é o mesmo que procurar conhecer  
e fazer a vontade de Deus! 

Se quisermos ser bem sucedidos e felizes, 
precisamos conhecer os pensamentos de 
Deus e viver de acordo com os mesmos.  

O Profeta Isaías escreveu sobre a tremenda diferença 
que normalmente existe entre os caminhos e 

pensamentos de Deus e os dos homens  

Is 55.8-9 

Como? Estudando a Bíblia! 

Isto é importante também por causa das 
heresias que existem por aí! 



“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”  

(II Tm 3.16-17) 

Aperfeiçoamento 
para a prática de 
boas obras 

Escritura 

ensino 
repreensão 
correção 
educação 



exaltação da criação 

exaltação das Escrituras 

1ª parte (1-6)  

2ª parte (7-14)  



No Sl 19.7-14, o salmista refere-se às Escrituras 
usando palavras diferentes, com significados 
diferentes, mas que, no contexto, podem ser vistas 
como sinônimos de Escrituras ou Bíblia.  
Como o salmista exalta as Escrituras? 

A lei do Senhor (a torah, 
a instrução, a vontade 
revelada) é perfeita... 

É um guia perfeito!  
Tinha de ser, pois é do 
Senhor e vem do Senhor.  

Verso 7 

Anima, conforta, renova! ... e restaura a alma  



Salmo 19.7-14 

Corresponde à verdade 
Verso 7 

O indivíduo simples, humilde, 
aberto ao ensino, torna-se 
sábio em sua conduta 

e dá sabedoria aos 
símplices 

O testemunho do Senhor 
(proclamação, anúncio 
repetido da lei) é fiel...  



Salmo 19.7-14 

Justos, necessários, 
equilibrados  

Verso 8 

O Indivíduo que os adota é 
mais feliz e tem alegria em 
seu coração 

e alegram o coração 

Os preceitos do Senhor 
(partes da lei, regras 
definidas) são retos...  



Salmo 19.7-14 

O termo hebraico significa 
“limpo”, “brilhante”; é como 
um farol na vida 

Verso 8 

Ajuda a ver com clareza; 
aponta o caminho (Ef 1.18; 
5.8-13) 

e ilumina os olhos 

O mandamento do Senhor 
(lei específica incorporada 
à lei geral) é puro...  



Salmo 19.7-14 

Esse nome é atribuído à Lei 
tendo em vista o que ela faz: 
gera uma santa reverência... 

Verso 9 

O Indivíduo que, pelo 
conhecimento da Lei ou da 
Palavra, adquire temor ou 
leva Deus a sério, tende a 
fazê-lo continuadamente, 
pois sabe que, da parte de 
Deus, não haverá mudanças, 
novos padrões 

é permanece para 
sempre 

O temor do Senhor é puro...  



Salmo 19.7-14 

O Senhor não deixa brecha 
para a injustiça 

Verso 9 
Os juízos do Senhor 
(decisões, julgamentos ou 
ordenanças que governam 
a vida e as práticas sociais) 
são verdadeiros e todos 
igualmente justos  



Salmo 19.7-14 

Um grande tesouro! 

Todas estas características das Escrituras tornam-nas 

Mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro 
depurado  

E mais doces do que o mel e o destilar dos favos 

Verso 10 

Por que, então, muitos crentes têm vergonha de carregar a 
Bíblia publicamente? 

Sl 119.97-105 Rm 1.16 



Como? 

Lembrando o título desta lição: 

Significa crescer no conhecimento e na prática dos 
ensinos contidos na Bíblia 

1. Leitura devocional diária (alimento espiritual diário) 

Frutificando no conhecimento da Bíblia 

•  Seguida, cuidadosa, grifando, anotando 
•  Com oração e decisão de praticar 

“As Escrituras não foram dadas para 
ampliar nossos conhecimentos, mas 

para mudar nossas vidas” 
D. Moody 



Como frutificar no conhecimento da Bíblia? 

2. Estudo mais aprofundado 
•  Pessoal, usando instrumentos como Concordância 

Bíblia, Bíblias de Estudo, como a de “Genebra”, 
Manuais Bíblicos, Comentários Bíblicos, Internet 

•  Conjunto, nas Escolas Bíblicas Dominicais, Pequenos 
Grupos nos Lares e, se possível, Institutos Bíblicos 



Vamos concluir com os versículos finais do Sl 19 

“... em os guardar (os ensinos da Bíblia)  
há grande recompensa”  

1.  Discernimento de suas próprias faltas e perdão para  
      as que comete sem saber (v.12) 

Versos 11 

Assim encorajado, o salmista pede três coisas ao Senhor, 
sabendo que lhas dará enquanto lê e estuda a Bíblia: 

2.  Vitória contra a soberba, que ele 
     considera grande transgressão (v.13) 

3. Palavras e pensamentos que sejam 
    agradáveis ao Senhor (v.14) 

Belos frutos! Só com estudo bíblico! 




