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LIÇÃO 12 

MEMORIZAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS 
 

Referência bíblica 

Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas 

falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar- te, e ao levantar- te. 

Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Dt 6:6-8 

 

Preciso compreender 
 

Ao final da lição você precisa: 

➔ Saber o que é memorização da Palavra de Deus.  

➔ Compreender o objetivo da memorização 

 

Mensagem 

 

I. O que é a MEMORIZAÇÃO?  

Memorização significa repetir a viva voz; é um ensino metódico, repetitivo e oral das verdades da                

Palavra de Deus. Onde aparece a palavra “instruído” em português, no original grego é              

katecúmenos. O verbo katecheo (catequisar) significa ensinar oralmente, informar, instruir. A           

memorização era o método peculiar que os apóstolos e pregadores primitivos usavam para             

ensinar oralmente a doutrina de Cristo. Faziam repetir em voz alta, servindo-se da memória. Este               

era o método usado pelas escolas rabínicas, nas quais os discípulos aprendiam de memória os               

ensinamentos recebidos, repetindo as mesmas palavras do mestre, frase por frase. Este é o              

método que a igreja usou durante séculos. 

Ler os textos: Lc 1.4, At 18.25, Rm 2.18, I Co 14.19, Gl 6.6. 

 

II. Algumas considerações importantes 

1. Para jogar (brincar) necessitamos de uma bola (vai para qualquer lado, diverte, porque é               

imprevisível e cheia de surpresas). Mas para trabalhar necessitamos de ferramentas (que se usam              

sempre da mesma forma; o serrote, martelo, etc, nunca apresentam novidades). 

 

2. A palavra de Deus não deve ser usada como uma bola (para divertir com muitas novidades),                 

mas como uma ferramenta (com disciplina e perseverança). 
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3. Aqueles que dizem que a memorização é monótona, são os que têm maior dificuldades para                

praticar. É porque não dão valor ao que é simples. Não querem se encher da palavra. Gostam de                  

novidades. 

 

4. A memorização, se usada corretamente, é muito mais que uma decoreba.  

 

A memorização não é somente para saber, mas para viver. 

 

5. Se alguém desanimar, por pensar que são muitos textos, deve entender que não necessita               

trabalhar com todos ao mesmo tempo. Deve pegar um de cada vez (como uma grande pilha de                 

pratos para lavar). 

 

6. Se o conhecimento da palavra não for ao pé da letra, logo muitos estarão dizendo qualquer                 

coisa. 

 

7. Deve haver muita repetição durante a semana (sozinho, com o algum irmão, etc.). 

 

8. A memorização não é apenas para entender, mas para fazer. Memorizar é apenas uma parte.                

Quando alguém memorizou, recém fez uma parte mínima. Deve continuar repetindo e meditando             

até que a palavra encarne, que se torne vida. 

 

9. Às vezes, os mais demorados para entender são os que melhor obedecem. O mais entendido                

necessita da memorização, porque ela não é para saber apenas, mas para viver. 

 

Tarefa 
➔ Decida, a partir de hoje, memorizar trechos da Palavra de Deus e coloque em prática. Se                

tiver dificuldades em escolher trechos adequados, busque a orientação da sua liderança. 

 

Para memorizar 

Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois 

gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para 

discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hb 4:12 

 

______________________________________ MISSÃO CRISTÃ ELIM ______________________________________ 
www.missaocristaelim.com.br 

Memorização da Palavra de Deus 2 


