
COMO SE CONECTAR COM DEUS
Parte 1 - Pela Leitura da Bíblia

Apresentação
Olá graça e paz da parte do Senhor JESUS Cristo! Estamos no canal Beit Sêfer -
Escola Bíblica à distância.

Introdução
Você já parou para pensar como no mundo atual estamos sempre conectados. A
maioria das pessoas a primeira coisa que faz ao acordar é acessar as redes sociais.
De certa forma estamos todos de alguma forma conectados através das redes
sociais, smartphones, computadores, etc. Por isso estamos sempre conectado a
alguém.
Agora já parou para pensar como você pode se conectar com Deus? E se eu dissesse
que isto é possível o que você diria.
Ah! Já ia me esquecendo de falar que hoje mesmo já me conectei com ele, você
quer saber como. Bem talvez você não saiba mas há várias maneiras de se conectar
com Deus. Sem dúvida a principal delas é através da leitura das Escrituras. Isso
mesmo a Bíblia Sagrada.

Leitura Bíblica - Texto-base: João 5:39

1. Você conhece a Bíblia?
Mas antes de respondermos a pergunta de como se conectar com Deus, você
conhece a Bíblia? A Bíblia é um livro único dado por Deus a nós, também é chamada
de Escrituras, Palavra de Deus. Por quê? Primeiramente ela contém revelações
dadas por Deus aos seres humanos. Deus ordenou a alguns homens que
registrassem algumas das revelações dadas por ele.
Em primeiro lugar vemos isto em vários textos no AT, por exemplo em Isaías 30:8 -
Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro; para
que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente.
Em segundo lugar, porque Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Em 2 Timóteo 3,16 -
Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para
repreender, para corrigir, para instruir em justiça.
Ou seja está escrito que a Bíblia foi inspirada por Deus. Isso quer dizer que Deus
inspirou os autores humanos a escrever a suas palavras.
A partir desses pontos, podemos concluir que a Bíblia é um livro cujo o autor é o
próprio Deus, que inspirou homens a escrevê-la. Por isso a prática da leitura da
Palavra deve nos levar a procurar nas suas páginas: conhecer Deus, ouvir a sua voz e
entender como se relacionar com Ele.



Podemos afirmar o seguinte quanto à leitura da Bíblia:
• O objetivo da leitura bíblica não é a mera obtenção de informações. Devemos ler
a Bíblia com a intenção de conhecer o caráter e a vontade de Deus, de modo a
construirmos um relacionamento correto e íntimo com ele;
• Ao ler a Bíblia, devemos buscar ouvir a voz de Deus. A Bíblia não é um mero
registro do que Deus falou e fez. Deus falou e fala, agiu e age através dela no
passado e no presente;
• Sendo a Bíblia a Palavra de Deus, não podemos ter acesso ao seu conteúdo
divino sem a ação do Espírito Santo, o qual ilumina a leitura que dela fazemos,
revelando-nos a mensagem de Deus que ali está.

2. Como ler a Bíblia?
O processo de leitura da Bíblia pode ser comparado ao de alimentação. Vejamos as
suas etapas:
• Ingestão: Ingestão é o ato de se comer um alimento. No que se refere à Bíblia, diz
respeito ao ato de se ler a Bíblia, apropriando-se de seu conteúdo. Assim como
comer depressa é algo que não faz bem, já que não se mastiga direito o alimento,
ler a Bíblia com pressa também não é algo bom. Deve-se ler a Bíblia com calma e
atenção, observando-se os detalhes do texto. A preocupação deve estar com a
qualidade da leitura e não com a quantidade;
• Digestão: Digestão é o processo através do qual o organismo decompõe o
alimento ingerido, de modo a proporcionar a sua absorção. No que se refere à Bíblia,
diz respeito ao ato de se meditar sobre o que texto lido, refletindo-se sobre a sua
mensagem. Em Josué 1,8, Deus ordena a Josué meditar nas palavras do Livro da Lei
de dia e de noite. Assim como no caso da digestão, quanto mais meditarmos na
mensagem do texto bíblico, melhor será a sua absorção e, conseqüentemente,
maior será o seu impacto sobre nós;
• Absorção: Absorção é o processo através do qual o organismo se apropria do
alimento ingerido e digerido. No que se refere à Bíblia, diz respeito à assimilação do
texto bíblico no coração, o que provoca um impacto transformador no leitor.
Devemos saber que a Palavra de Deus nunca volta vazia, mas ela realiza o seu
propósito para o qual foi enviada. Assim como no caso da alimentação, quanto mais
absorvermos a Palavra de Deus, mais impactados seremos e mais nutridos e
fortalecidos estaremos para vivermos conforme a vontade dele.

Conclusão
E agora o que você vai fazer com estas informações que lhe dei? Você se lembra que
no início eu disse que estamos sempre conectados com alguém.



Pois é, sabia que você pode hoje mesmo se conectar com Deus? Sim isto mesmo,
basta apenas começar a ler a Bíblia. Desculpa, caso você não possua uma você pode
acessa-la, isto mesmo, através do seu smartphone, tablet ou computador.
Se você me permite ainda, quero deixar um conselho para você, leia a Bíblia com
regularidade, aprenda com a história dos personagens bíblicos e busque a
orientação para a sua vida.
O que parece, talvez você pense que seja difícil. Pois é no início não será tão fácil,
pois será necessário mudanças nos seus hábitos, o que exigirá esforço, disciplina,
tempo e persistência.
Deixa eu te mostrar que não é tão difícil como parece, e que você consegue, vamos
lá. Por exemplo você pode reservar uma hora do dia para ler a Bíblia, e isso varia de
pessoa para pessoa. Para alguns é após acordar; para outros é nos transportes
durante o deslocamento para o trabalho, uns no intervalo do almoço, para outros
antes de dormir. O bom é que você é quem decide qual o melhor horário.
Mas é importante que a partir de hoje você adote como hábito a leitura diária da
Bíblia. Você poderá também acessar na rede um plano de leitura da Bíblia também
que irá te ajudar muito.
Bem espero poder ter te ajudado. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo
encontro. Fique na paz de Cristo.
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