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Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Clima e
ambiente

Crianças e
jovens

Como escrever e orientar um
estudo bíblico participativo
Porquê utilizar esta actividade?

Conflito e
construção
da paz

O objectivo do estudo bíblico participativo é incentivar um grupo a discutir uma passagem
das Escrituras em conjunto, para revelar o que nos diz, para ouvir a Palavra de Deus e
intervir. Esta ferramenta pode ser utilizada para ajudar a preparar um estudo de qualquer
passagem da Bíblia para um pequeno grupo de debate.

Gestão de
risco de
desastres

Tempo necessário

Antes de orientar um grupo no debate conjunto de uma passagem, é importante passar
algum tempo na preparação. A finalidade principal do tempo de preparação é a
familiarização com a passagem e pensar em algumas questões a estudar juntamente com o
grupo. Há três questões chave a considerar ao fazer esta preparação:

Influenciar
responsáveis

Observação - examinar de perto o que vê na passagem
Interpretação - interpretar o que a passagem significa
Aplicação - aplicar a passagem à sua vida ou contexto, para que possa dar-lhe resposta

Migração e
tráfico de
pessoas





Género e
violência
sexual

Chaves do sucesso

Comida e
meios de
subsistência

Discriminação e
inclusão

Tipicamente uma a duas horas. Os estudos bíblicos participativos podem ser preparados
com uma relativa rapidez, em talvez apenas 30 minutos - quando se tem experiência
suficiente. Ou podem levar muitos dias, dependendo da quantidade de pesquisa, oração e
outra preparação que decidir investir nesta tarefa.

Saúde e
VIH



Uma ou várias Bíblias, referindo-se talvez a mais de uma versão (tradução) para as
poder comparar.
Poderá precisar de uma concordância, um dicionário bíblico ou um guia de estudos
bíblicos.

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal
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Água,
saneamento
e higiene



Corrupção e
governação

Vai precisar de
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B COMO ESCREVER E ORIENTAR UM ESTUDO BÍBLICO PARTICIPATIVO

Sensibilização
Crianças e
jovens

As seguintes chaves do sucesso são
particularmente úteis se não tiver
experiência na preparação e orientação
de estudos bíblicos participativos.
Quanto mais o fizer, mais desenvolverá
os seus próprios métodos de preparação
e orientação.
Preparação: É importante reservar
tempo suficiente para a preparação,
para que se sinta confiante ao
orientar o estudo bíblico. Contudo,
algumas pessoas acham que, se passarem demasiado tempo na preparação, isto
poderá dificultar a atenção às ideias das outras pessoas durante o estudo em grupo.



Confiar em Deus: Não pense que tem que saber tudo ou dar respostas a tudo. A Bíblia
ensina-nos que somos um corpo e que cada um de nós tem funções e dons diferentes.
Enquanto algumas pessoas acham que aprendem mais com o estudo pessoal, outras
acham que aprendem mais ouvindo outros pontos de vista, experiências e percepções.



Relações: Servimos um Deus de amor e Ele ama cada um de nós. A parte mais
importante de um estudo bíblico é que as pessoas sintam que são bem-vindas e aceites
e que confiam nelas. Ao desenvolvermos relações em conjunto, abrimo-nos à Palavra de
Deus e crescemos juntos.

Clima e
ambiente



Conflito e
construção
da paz
Corrupção e
governação
Gestão de
risco de
desastres
Discriminação e
inclusão

O que fazer - preparação

Comida e
meios de
subsistência
Género e
violência
sexual
Saúde e VIH
Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas

Ler e observar a passagem
 Consulte o grupo antecipadamente ou escolha a sua
própria passagem que gostaria que o grupo discutisse.
Se houver algum tópico específico que necessite que o
estudo bíblico cubra, pense cuidadosamente sobre que
passagens serão adequadas. Se necessitar de ajuda
para encontrar uma passagem adequada, poderá ser
bom utilizar uma concordância ou uma ferramenta de
pesquisa da Bíblia na internet.
 Esteja pronto para a contestação de eventuais ideias
preconcebidas que tenha sobre o que a passagem diz.
Passe algum tempo a ler cuidadosamente a passagem e
a reflectir sobre ela. Tente examinar o foco principal da
passagem antes de olhar para os pormenores.
 A primeira fase é tentar ver o que lá está. Releia a passagem várias vezes.
o Que questões lhe ocorrem ao ler a passagem?
o Há algo que não compreenda?
o O que se destaca para si?
Anote o que vê a as dúvidas que tenha.

Água,
saneamento
e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal
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Influenciar
responsáveis

Saúde e
VIH

Género e
violência
sexual

Comida e
meios de
subsistência

Aplique o que leu
 Depois de chegar a uma conclusão sobre o que a
passagem significa, devemos saber o que ela nos disse
pessoalmente.
o É importante olharmos para as nossas próprias
vidas e vermos se estamos a fazer o que a Bíblia
ensina. Poderão ser feitas as seguintes
perguntas: Como é que este texto se aplica a
mim?
o Como posso responder a esta passagem?
o De que formas devo mudar?
 Pense em algumas questões específicas que convidem
outras pessoas a discutir como a passagem se aplica às
suas vidas.

Gestão de
risco de
desastres

Interpretar a passagem
 Depois de observar e compreender os factos óbvios na passagem, devemos interpretá-los
para sabermos qual era o significado original que o autor estava a tentar comunicar.
 Para interpretar uma passagem, ajuda compreender o contexto do que está escrito.
o Quem a escreveu?
o Quando foi escrita?
o Para quem foi escrita?
o O que diz a passagem?
o Porque pensa que o escritor disse isto?
o O que significava para as pessoas da época? etc.
 Tente compreender o contexto da passagem no próprio livro e em relação ao resto da
Bíblia. Interprete as Escrituras com as Escrituras. Procure outras passagens similares
para o ajudar a compreender o que esta passagem diz. Poderá utilizar, para este efeito,
uma página de pesquisa da Bíblia na internet, uma Bíblia com referência cruzada ou uma
concordância.
 Se necessitar de ajuda para interpretar a passagem, examine alguns comentários da
Bíblia para ver o que outros comentadores disseram.
 Anote algumas questões que ajudem as pessoas a compreender e interpretar a
passagem.

Discriminação e
inclusão



Tente não ler outro material secundário até ter examinado cuidadosamente a passagem
em si. Se houver algumas palavras que não compreenda, poderá utilizar um dicionário
bíblico.
Pense em algumas questões que possam ajudar o grupo a analisar o que a passagem
está a dizer.

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal
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Em resumo, antes de orientar o estudo bíblico, tente fazer o seguinte:
 Reflicta cuidadosamente, durante algum tempo, sobre a passagem e procure interpretá-la
no contexto em que foi escrita.
 Tente ter uma noção do que a passagem diz e o que significa para nós, nos nossos dias.
 Pense em como a passagem se aplica à sua vida e deixe que ela o desafie.
 Prepare uma série de perguntas para os membros do grupo que os convide a observar,
interpretar e aplicar a passagem a eles mesmos.
 Anote as observações e questões para se recordar delas ao orientar o estudo.

Clima e
ambiente
Conflito e
construção
da paz
Corrupção e
governação

Ferramentas úteis ao preparar-se para orientar um estudo bíblico
 Há muitos estudos bíblicos breves na Secção C do Revelar. Pode utilizá-los ou adaptá-los,
conforme achar melhor.
 www.biblegateway.com é um excelente website que lhe permite examinar passagens da
Bíblia em diversas traduções diferentes. O site permite-lhe pesquisar a Bíblia por “palavrachave” e por tópico.
 Foram também escritos vários dicionários bíblicos e Concordâncias que são muito úteis.
 A Tearfund publicou muitos estudos bíblicos sobre muitas áreas temáticas diferentes. Para
os consultar, por favor visite: tilz.tearfund.org

Gestão de
risco de
desastres

O que fazer - durante o debate em grupo
Discriminação e
inclusão
Comida e
meios de
subsistência

Comece com uma introdução
 Dê as boas-vindas às pessoas e certifique-se de que se sentem confortáveis e à vontade.
Se for um grupo novo, certifique-se de que todos são apresentados uns aos outros e dêlhes tempo para poderem falar antes do início do estudo.
 Introduza o tópico principal da passagem. Seja claro sobre o objectivo principal do estudo.
 Poderá querer partilhar algum contexto sobre a passagem que irá examinar.

Género e
violência
sexual
Saúde e VIH

Leia a passagem
 Leia a passagem lentamente, para que as pessoas tenham
tempo de a compreender e pensar no que ela diz.
 Poderá pedir a outra pessoa que leia a passagem.
 Poderá lê-la várias vezes.

Influenciar
responsáveis
Migração e
tráfico de
pessoas

Incentive o grupo a discutir e partilhar ideias abertamente
 Convide outras pessoas do grupo a dar a sua opinião sobre
a passagem.
 Faça perguntas específicas sobre a passagem que
incentivem as outras pessoas a debater o modo de a compreender, interpretar e aplicar a
si mesmas.
 Partilhe algumas das coisas que aprendeu quando examinou a passagem com algum
tempo.

Água,
saneamento
e higiene

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal
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jovens

Sensibilização

Conclusão
 Resuma alguns dos pontos principais da discussão.
 Incentive os participantes a reflectir melhor sobre o significado do texto e a colocar em
prática aquilo que aprenderam.

Dicas úteis para facilitar grupos de estudo bíblico

Clima e
ambiente
Conflito e
construção
da paz
Corrupção e
governação
Gestão de
risco de
desastres
Discriminação e
inclusão



Comida e
meios de
subsistência



Género e
violência
sexual



Saúde e
VIH



Influenciar
responsáveis



Migração e
tráfico de
pessoas



Tente manter o tamanho do grupo entre 4 e 12 membros. Se os grupos forem maiores,
haverá menos oportunidade para todos participarem no debate.
É importante que o facilitador dedique algum tempo a examinar antecipadamente a
passagem para que possa ajudar o grupo a compreendê-la melhor. Isto não significa que
devam utilizar o grupo como uma oportunidade para partilharem tudo o que aprenderam. Se
o fizerem, as pessoas podem sentir que o que têm a dizer não é tão valioso porque não
sabem tanto como o facilitador.
Incentive as pessoas a orar e a pedir a ajuda de Deus antes de iniciarem o estudo. Termine
agradecendo a Deus pelo que foi aprendido e peça ajuda na aplicação da aprendizagem à
vida do dia-a-dia.
Tente fazer perguntas abertas sobre a passagem das Escrituras que estimulem as pessoas
a envolver-se conjuntamente no que ela diz. Tente sempre manter e alimentar a conversa.
O objectivo do estudo bíblico é envolver-se na leitura da passagem, procurando descobrir o
que Deus está a dizer nela, e deixar que essas verdades influenciem assim as nossas vidas.
Tente assegurar um bom equilíbrio na discussão entre a compreensão do que a passagem
está a dizer e a aplicação da passagem.
O facilitador deve certificar-se de que ninguém domina a discussão. Encoraje os mais
calados a partilhar os seus pontos de vista, mas reconheça que algumas pessoas poderão
preferir ouvir e pensar sobre o que está a ser dito e não falar.
Incentive e crie um lugar seguro para o debate. É importante que todos se sintam à vontade
para poderem partilhar as suas reflexões sobre a passagem. As pessoas necessitam de
saber que são apreciadas e que o que disserem será ouvido. Isto não significa que os
comentários de cada pessoa serão igualmente verdadeiros e úteis. Se o debate se afastar
demasiado da matéria da passagem bíblica, o facilitador necessitará de o reconduzir para a
mesma.

Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal
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