
      

    

 

 
Nome: .........................................................................                                   Prof.ª Patrícia Vituri 
Data: 14/08/2019                                                                                                                 AULA 1 

 

O ESTUDO DA BÍBLIA 
 

Provérbios 2:1-6 Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus 
mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao 

entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a 
sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do 
Senhor, e acharás o conhecimento de Deus.  Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a 

inteligência e o entendimento. 
 

1. __________________________ e __________________________  

Lucas ____:____  Jesus ensinou aos discípulos ______________ que as escrituras 

diziam sobre ele, começando com ___________________________________________ 

2. __________________________________________ = a base de tudo  

Atos ____:____ Os bereanos examinaram _______________________________ para ver se 

______________________________________________. 

3. A investigação deve ser ____________________ e _____________________ da ________________ 

 O quê a Bíblia fala de si mesma?  Escrituras ______________________________ Escrituras 

 1 Cor. 2.14 O Espírito Santo nos __________________________ 

4. Os descobertos devem ser ______________________________ 

a. Assim podemos __________________________________________________________ 

b. Assim podemos ___________________________ os descobrimentos e começar a formar um 

“__________________________________” pessoal 

5. Toda vez que somos expostos à luz das Escrituras, devemos ________________________________ 

 “Devo ________ou deixar de ___________ou devo____________ ou deixar de _________.” 

 
- Objetivo desse curso: 
*Aprender: O que a Bíblia quer falar para mim?  
*Aprender a diferença em escolher uma tese e usar a bíblia para comprová-la (incorreto) e        

deixar que a bíblia me ensine algo que não sabia, nem imaginava (correto) 
*Aprender a encontrar passagens paralelas. 
*Encontrar verdades que nunca tinha lido na palavra. 

 
Ferramentas 
 
A Bíblia (2 versões) 
Concordância 
Lápis de cor, régua, caneta azul, vermelha, preta, papel em cores variadas 
Fichário ou pasta exclusivo para esta matéria, organizado assim:  
 Parte 1: Apostila do Aluno 
 Parte 2: 5 métodos elaborados 
 Parte 3: Banco de Dados = uma página por assunto onde se depositam “pepitas,” com o mínimo 

de 15 assuntos.  Exemplos: 
 
anjos 
disciplina 
fofoca 
mentira 
obediência 

 
o Espírito Santo 
esposa/ esposo 
a Palavra 
perdão 
planos 

 
ética de 
trabalho 
humildade 
preguiça 
sofrimento 

 
tentação 
liderança 

         a língua 
a vontade de 
Deus 

MÉTODOS DE ESTUDO BÍBLICO - 2019 
 



      

    

    
 

Métodos de estudo bíblico (a serem explorados nesta matéria) 
 
1.  Comparação e Contraste – O Preguiçoso e o Diligente - Provérbios 
2.  Promessas e Mandamentos – 1 Pedro 
3.  Check up - Col. 3 
4.  4 P’s – A Língua - Tiago 3 
5.  Análise de Caráter - Neemias 
 
TAREFA:  Comparação e Contraste (O Preguiçoso e O Diligente em Provérbios) 
Tópico - Comparação e Contraste (Preguiçoso e Diligente em Provérbios) EX COM PROVÉRBIOS 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Dicas para ter sucesso em Métodos: 
 

-Faça uma parte da tarefa TODO DIA – não deixe para fazer no último dia. 
- As tarefas de Métodos se tornam a meditação durante a rodada – é praticamente impossível fazer 
Métodos e a folha de meditação. 
-Não pense que vai ter tempo de passar a limpo – é melhor apresentar rascunho completo do que 
páginas bonitas, mas incompletas. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta 
por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para 
marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 

Orientações específicas para esta matéria 

10,0 = presença 100% + 5 tarefas completas e entregues + apresentação de fichário exclusivo organizado. 
8,0 = uma falta ou uma tarefa completa entregue depois + fichário exclusivo e organizado. 
6,0 = uma falta + uma tarefa não completa/entregue ou uma tarefa não completa/entregue + fichário exclusivo organizado 
0,0 =  duas faltas ou duas tarefas não completas/ entregues ou não apresentar fichário exclusivo organizado. 
 


