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Quebra-gelo (5 min)
Você tem o costume de ler a Bíblia? Com que frequência?

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Quando criança, minha mãe ensinou-me um cântico com a 
seguinte letra: “A Bíblia é qual martelo pra rocha despedaçar; é luz 
para os meus passos, uma lâmpada a me guiar; espada de dois gumes, 
um espelho para eu me ver; tudo isso a santa Bíblia é para mim, se eu 
a ler.” É interessante observar o fi nal da poesia. Aparece a condição 
se. De nada adianta ter a Bíblia física em várias versões ou a digital no 
celular se apenas sei que ela está ali.
 O verso 12 diz que a Bíblia é viva. O que está vivo efetua ação, e a 
ação da Palavra de Deus é comparada à efi cácia de uma espada. Não 
é um simples objeto cortante, mas uma espada com os dois lados 
muito bem afi ados, que penetra tão fundo que mata o velho homem 
e o transforma numa nova criatura. 
 Existem alguns que usam a Bíblia como amuleto, aberta num 
salmo, empoeirando-se numa estante. Outros gostam de citar
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provérbios populares como se fossem versículos. Mas a Palavra só age 
na vida se for lida e houver entendimento da mesma.
 Como você tem usado a Bíblia? Veja-a como um alimento 
diário. Quando deixamos de nos alimentar, fi camos enfraquecidos.

Refl exão
1. A Bíblia é viva. O que signifi ca isso?
2. A Bíblia já causou alguma transformação em sua vida (de 

pensamento, atitude, etc)? Qual?
3. Estudar as escrituras é importante, mas será mesmo que elas 

fazem alguma diferença na vida prática, no dia a dia das pessoas?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e pedir que Deus os 
ensine a amar a sua Palavra.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site.
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