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OBS.: Esta lição está baseada na pregação do Pr. Samyr Trad, ministrada no dia 31/01/2016. Se quiser, 
ouça-a em www.ibcbh.com.br.

MOMENTO DA VISÃO CELULAR: Relembre com o grupo um dos propósitos mais importantes da reunião 
da Célula: estudar a Bíblia e aplicar seus princípios às diversas questões da vida.

• Leia com o grupo o artigo “Invista no Conhecimento”, do blog Insights Cristãos (http://insightscristaos.
com/2012/02/10/invista-no-conhecimento/);
• Pergunte ao grupo: O que vocês acharam da relação feita entre os textos bíblicos e da conclusão 
apresentada?

Na lição de hoje, veremos Esdras como um grande exemplo de alguém que investiu no conhecimento e, 
inspirados por ele, aprenderemos a como fazer isso.

LEITURA BÍBLICA: Esdras 7.1-10
Pergunte ao grupo: De acordo com o texto bíblico, quem foi Esdras?

De acordo com os versículos 1 a 5, Esdras era de família sacerdotal, ou seja, tinha por vocação ministrar 
a Deus em favor do povo. Além disso, segundo o versículo 6, havia sido exilado na Babilônia, isto é, tinha 
participado do juízo de Deus sobre o seu povo por conta da desobediência à Lei. Finalmente, também 
pelo versículo 6, era um escriba que conhecia muito a Lei de Moisés, ou seja, era alguém dedicado a fazer 
cópias escritas da Lei e a ensiná-la ao povo.
Por duas vezes, o texto bíblico diz algo notável sobre Esdras: que “a mão do Senhor, o seu Deus, estava 
sobre ele” (v.6), e que “a boa mão de seu Deus estava sobre ele” (v.9). Por isso, “o rei lhe concedera tudo 
tudo o que ele tinha pedido” (v.6) e “no primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a 
Jerusalém no primeiro dia do quinto mês” (v.9). Em outras palavras, porque a mão de Deus estava sobre 
Esdras, ele era alguém bem-sucedido naquilo que fazia. 

Pergunte ao grupo: De acordo com o texto bíblico, por que a mão do Senhor estava sobre Esdras?

De acordo com o versículo 10, porque “Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a Lei do Senhor e a praticá-la, 
e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas”. Esdras tomou três decisões quanto à Lei do Senhor 
que atraíram a mão de Deus para a sua vida e fizeram dele um homem bem-sucedido. Essas são três decisões 
que precisamos tomar hoje em relação à Bíblia Sagrada, se quisermos ser igualmente bem-sucedidos.

Pergunte ao grupo:  De acordo com o texto bíblico, quais foram três decisões tomadas por Esdras?

Foram elas:
1. Dedicar-se a estudar a Lei do Senhor;
2. Dedicar-se a praticar a Lei do Senhor;
3. Dedicar-se a ensinar a Lei do Senhor.

Pergunte ao grupo: Como nós podemos tomar essas decisões hoje?

1. DECIDIR DEDICAR-SE A ESTUDAR A BÍBLIA SAGRADA 
Estudar vai além da mera leitura. Envolve meditação. Em Josué 1.8, está escrito: “Não deixe de meditar 
nas palavras deste Livro da Lei de dia e de noite”. No Salmo 1, o salmista fala sobre uma pessoa que tem 
a sua satisfação na Lei do Senhor e que medita nela de dia e de noite. A prática da meditação pode ser 
comparada ao ato de ruminar de alguns animais.

Pergunte ao grupo: O que é ruminar? Qual exemplo de um animal ruminante?
Como estudar a Bíblia Sagrada?
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Sugerimos algumas maneiras de você estudar a Bíblia Sagrada:
• Momento a sós com Deus;
• CCM (Lidere, Avance) e outros cursos;
• Livros cristãos;
• Reuniões da Célula;
• Cultos de Celebração.

2. DECIDIR DEDICAR-SE A PRATICAR A BÍBLIA SAGRADA
De acordo com Jesus, não é quem ouve a Palavra que é prudente, mas quem a ouve e pratica (Mateus 
7.24-27). Em Tiago 1.22-25, também está escrito: “Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, 
enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem 
que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas 
o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não 
esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer”. Em Mateus 28.20, parte da chamada 
Grande Comissão, Jesus manifesta que o seu desejo é que seus discípulos não apenas aprendam tudo 
o que ele lhes ordenou, mas aprendam a obedecer a tudo o que ele lhes ordenou, ou seja, aprendam a 
praticar a Palavra.

Pergunte ao grupo: Como praticar a Bíblia Sagrada?

Ao estudar a Bíblia, pesque um princípio e aplique-o às diversas áreas de sua vida:
• Você mesmo;
• Sua família;
• Seu namoro ou casamento;
• Suas amizades;
• Seu trabalho;
• Seu dinheiro;
• Seus bens;
• Sua agenda;
• Outras áreas.

Pergunte-se: como esse princípio determina a minha ação nesta área da minha vida?

3. DECIDA DEDICAR-SE A ENSINAR A BÍBLIA SAGRADA
Uma das melhores maneiras de se aprender é ensinando. Em Josué 1.8, além da ordem para meditar na 
Palavra, há também a ordem para não deixar de falar dela. Na Grande Comissão, Jesus espera que os seus 
discípulos ensinem outros discípulos a obedecer a tudo o que ele ordenou. Paulo ordena aos Colossenses: 
“Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a 
sabedoria” (Colossenses 3.16). Deus espera que aquilo que você recebeu, você dê; que aquilo que você 
aprender, você ensine. Ensinar não é algo que Deus espera apenas de professores. Contudo, a autoridade 
de quem ensina está baseada no estudo e na prática do que ensina (Mateus 7.28-29).

Pergunte ao grupo: Como ensinar a Bíblia Sagrada?

Eis algumas oportunidades:
• Célula (como participante ou líder);
• CCM (como aluno ou professor);
• Trabalho (aos colegas);
• Família (em eventos);
• Amigos (em qualquer boa oportunidade).

A Bíblia Sagrada tem três desafios para nós quanto a ela mesma:
1. Estude a Bíblia;  2. Pratique a Bíblia;  3. Ensine a Bíblia.

Podemos dizer que se tratam de níveis de intimidade com o texto sagrado. Assim, Deus deseja que 
estudemos a Bíblia, mas não apenas isso. Deus deseja que pratiquemos a Bíblia, mas não apenas isso. No 
final das contas, Deus deseja que ensinemos a Bíblia, com uma autoridade baseada no estudo e na prática. 
Vamos embarcar nessa aventura? 

1. Dia da Visão, para todos os lideres de células, supervisores e coordenadores, no dia 20/02/2016, na IBC2, 
de 9h às 17h. Neste dia, você receberá o livro “O Cristão Ateu”, de Craig Groeschel, que utilizaremos em 
nossa próxima série de lições; 
2. Circuito 4x4 de Leitura Bíblica, um desafio para que todos juntos façamos a leitura de toda a Bíblia neste 
ano de 2016. Procure o material da campanha com seu supervisor e distribua para sua célula. 
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