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Quer estudar a Bíblia e  
não sabe por onde 
começar? 
 

 

Amados, creio que precisamos nos dedicar mais à 

leitura Bíblica, mas com entendimento. Muitos não 

sabem nem por onde começar a ler. A Palavra é 

nosso alimento. Ela é viva, poderosa e eficaz, tem o 

poder de transformar nossa vida por completo. 

 

Quero deixar algumas dicas a respeito da leitura 

Bíblica. 
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1  
Antes de qualquer coisa precisamos entender e 

reconhecer que vivemos debaixo na nova aliança, 

não estamos mais debaixo da Lei de Moisés, mas sim 

debaixo da Graça e da Verdade, essa realidade é de 

extrema importância para nosso estudo Bíblico. 

 

➡ Pois a Lei foi dada por intermédio de Moisés; a 

graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus 

Cristo. João 1:17 NVI 
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➡ Pois o pecado não os dominará, porque vocês não 

estão debaixo da Lei, mas debaixo da graça. 

Romanos 6:14 NVI 

 

➡ Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia 

da Lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de 

vir fosse revelada. Assim, a Lei foi o nosso tutor até 

Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, 

porém, tendo chegado a fé, já não estamos          

                                  - 25 NVI 

 

2 
É importante não apenas lermos a Palavra, mas 
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estudarmos a Palavra. Use várias versões, leia com 

calma, assimilando cada palavra, cada versículo, 

crendo que o Espírito Santo que habita em você trará 

a revelação e o entendimento. 

 

3 
Se você não sabe por onde começar, sugiro que você 

inicie seu estudo pela carta aos Efésios, é uma 

carta poderosa, nela entendemos que nascemos de 

novo em Cristo Jesus, aprendemos quem somos 

Nele, qual a nossa posição Nele, o que temos em 

Cristo, como vivermos a vida da nova criação 
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4 
Depois estude a carta aos Gálatas, para ficar 

bem firmado em seu coração debaixo de qual aliança 

vivemos. Vivemos alicerçados na graça e na verdade. 

 

5 
Logo após estude o evangelho de João, permita 

que o Espírito Santo apresente a você Jesus de uma 

maneira espetacular, que João descreve tão 

maravilhosamente bem. 
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6 
Depois estude a Carta aos Romanos, tem um 

conteúdo riquíssimo e você compreenderá o 

evangelho da graça de Deus de tal maneira que você 

ficará maravilhado. 
 

7 
Depois estude todas as cartas e os evangelhos. 

Quando terminar repita tudo de novo, até ficar bem 

firmado em seu coração quem é Cristo e quem você 

é Nele. 
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8 
Estude com intuito de que Cristo seja formado em 

você, para que você possa verdadeiramente 

manifestar a Vida de Cristo nessa terra. 

 

 

9 
Creia que o Espírito da Verdade guiará você em toda 

a verdade. Não desanime. Persevere. Leia. Estude. 

Declare a Palavra. Viva a Palavra. 
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10 
Só depois disso tudo estude o antigo 

testamento e Apocalipse, pois daí você estará 

preparado para compreender a Lei de Moisés, as 

profecias e os livros históricos, sem que sua fé seja 

abalada e sem gerar conflitos em seu coração devido 

às diferenças entre a Lei e a Graça, entre a velha e a 

nova aliança. 
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Abaixo coloco um quadro com o resumo da sugestão 

de Estudo Bíblico: 

 

1 Efésios 14 Tito 

2 Gálatas 15 Filemon 

3 Evangelho de João 16 Hebreus 

4 Romanos 17 Tiago 

5 Atos 18 1 Pedro 

6 1 Coríntios 19 2 Pedro 

7 2 Coríntios 20 1 João 

8 Filipenses 21 2 João 

9 Colossenses 22 3 João 

10 1 Tessalonicenses 23 Judas 

11 2 Tessalonicenses 24 Evangelho de Mateus 

12 1 Timóteo 25 Evangelho de Marcos 

13 2 Timóteo 26 Evangelho de Lucas 

Só depois de estudar o Novo testamento estude o 

Antigo Testamento e Apocalipse. 
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 Leia com calma, use várias versões da Bíblia, 

assimile cada palavra, cada versículo, anote o 

que mais te chama a atenção e deixe que o 

Espírito Santo da Verdade flua em você e 

através de você, te ensinando toda a Verdade. 

 

 O que você não entender no momento guarde 

em seu coração, continue estudando e creia 

que o Espírito Santo te dará entendimento. 
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Minha oração é que você cresça no pleno 

conhecimento de Cristo Jesus, que tenha seu 

entendimento e os olhos do seu coração iluminados. 

 

Que a graça e paz de Cristo sejam multiplicadas sobre 

sua vida. 

 

No amor de Cristo, 

 

 

Katiany Lins  

Ministério Vida 
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Esse material foi produzido pelo Ministério Vida, com autoria de 

Katiany Lins. 

Não tem fins lucrativos, por isso é vedada a venda do mesmo. 

É liberado para distribuição e uso de forma gratuita, pedimos apenas 

que respeitem os créditos, mantendo a autoria. 

O Ministério Vida disponibiliza esse material gratuitamente através do 

site: 

www.ministeriovidacwb.com 

 

 

http://www.ministeriovidacwb.com/

