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LIÇÃO 13 

MEDITAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS 
 

Referência bíblica 

Bem- aventurado o homem (ser humano) que não anda no conselho dos ímpios, não se detém 

no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer 

está na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a 

corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo 

quanto ele faz será bem sucedido. Sl 1:1-3 

 

Preciso compreender 
 

Ao final da lição você precisa: 

➔ Entender o propósito da meditação na Palavra de Deus. 

 

Mensagem 

 

Ler os textos: Sl 119.15, 23, 48, 78, 97, 99, 148; II Tm 2.15; Sl 49.3; Sl 19.14; Gn 24.36; Sl 63.6; Lc                       

2.19. 

 

O objetivo fundamental do estudo ou da leitura da palavra de 

Deus está não no conhecimento intelectual, mas naquilo que 

estimula a minha comunhão com Deus. 

 

A benção que a Palavra de Deus pode produzir em nós é o resultado prático expresso em fé,                  

esperança, amor e adoração. Deus quer que a sua Palavra entre na nossa mente, e atinja o nosso                  

espírito, que é o lugar em que compreendemos as verdades espirituais. A Palavra atingindo o               

nosso espírito torna-se parte da nossa vida e fortalece-nos para continuarmos cumprindo o             

propósito eterno de Deus. 

 

Com a meditação temos a possibilidade de tornar a Palavra real em nossas vidas. 

 

Não basta apenas lermos a Bíblia, como se fosse um romance. A Palavra de Deus é espiritual e                  

exige discernimento espiritual para que a possamos compreender. 
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Ao meditarmos na palavra de Deus temos que estar prontos a aceitar tudo o que O Pai quer nos                   

falar. 

 

Para meditarmos constantemente na Palavra é necessário disciplina, pois temos que separar            

tempo para isto. 

 

A meditação deve ser acompanhada de oração e de adoração. A oração para que possamos               

receber poder para compreender e viver cada palavra falada pelo Espírito Santo, e adoração              

porque ela é consequência de nos achegarmos à presença de Deus. 

 

Na prática:  

a) Devemos escolher um ou alguns versículos da Bíblia, lê-los parte por parte até termos               

compreendido e extraído o que aquela palavra quer nos falar. 

b) Entenda o versículo ou versículos dentro do contexto em que ele foi escrito. Para isso, leia os                  

versículos anteriores e posteriores ao que você está meditando. 

c) Relacione o texto que você meditou com outras passagens das Escrituras. Normalmente há              

referências em nossas Bíblias que remetem para textos relacionados. 

d) Memorize o texto meditado 

e) Ore e peça revelação do Senhor. 

f) Procure aplicar a passagem meditada à sua vida prática. Pense se você está vivendo o que a                  

Palavra está falando.  

 

Adore o Senhor por ter a oportunidade de chegar mais perto Dele 

por meio da meditação na Sua Palavra! 

 

 

Tarefa 
➔ Decida, a partir de hoje, meditar diariamente na Palavra de Deus. 

 

Para memorizar 

Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado 

de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás 

bem- -sucedido. Js 1:8 
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