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O hábito de estudar a Palavra de 
Deus traz grandes benefícios, isto por-
que ela é viva, eficaz e nunca volta vazia 
(Hb 4.12 / Is 55.11)! Veja abaixo algumas 
das vantagens do conhecimento bíblico 
para os cristãos.

1 – Ter conhecimento da Bíblia Sa-
grada te preparará para responder 
qualquer questionamento.

É de suma importância que todo cris-
tão saiba como dar respostas às pessoas 
que ainda não tem o conhecimento de 
Deus e da fé, para que não seja surpre-
endido com uma pergunta que lhe cau-
se embaraço. “antes, santificai a Cristo, 
como Senhor, em vosso coração; e estai 
sempre preparados para responder com 
mansidão e temor a qualquer que vos 
pedir a razão da esperança que há em 
vós, tendo uma boa consciência, para 
que, naquilo em que falam mal de vós, 
como de malfeitores, fiquem confun-
didos os que blasfemam do vosso bom 
procedimento em Cristo”, 1 Pe 3.15,16.

2 – O conhecimento da Palavra de 
Deus possibilitará esperança em mo-
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mentos de angústia.
Ao deparar-se com aqueles momen-

tos em que as lutas se apresentam, um 
coração cheio da Palavra rapidamen-
te apegar-se-á a um texto bíblico que 
o traga esperança e o fará meditar na 
Palavra mesmo quando não está lendo. 
“Louvarei ao Senhor que me aconse-
lhou; até o meu coração me ensina de 
noite”, Sl 16.7 .

3 - O conhecimento da Palavra nos 
impede de pecar.

Com bastante leitura e estudos mi-
nuciosos da Bíblia, o cristão percebe 
quais são os seus erros, o que agrada e o 
que desagrada a Deus, coisa que antes 
não seria possível (Rm 7.8). Um coração 
convertido e entregue ao conhecimen-
to bíblico evitará cada vez mais o peca-
do, a fim de agradar a Deus. “Guardo a 
tua palavra no meu coração para não 
pecar contra ti”,  Sl 119.11.

4 - O conhecimento da Palavra de 
Deus produz crescimento espiritual.

Através do conhecimento bíblico, é 
possível crescer espiritualmente, sem-
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pre num processo gradativo envolven-
do o alimento que é a Palavra de Deus.

“desejai afetuosamente, como meni-
nos novamente nascidos, o leite racio-
nal, não falsificado, para que, por ele, 
vades crescendo”,  1Pe 2.2.

5 - O hábito de estudar a Bíblia 
aproxima o cristão de Deus. 

“Perto está o Senhor de todos os que o 
invocam, de todos os que o invocam em 
verdade”, Sl 145.18.

Quando alguém se debruça sobre as 
escrituras sagradas para entendê-las, 
Deus se achega e se apresenta. A ver-
dade é que a Palavra revela o seu autor, 
e traz luz à mentalidade humana.

“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará 
a vós. Limpai as mãos, pecadores; e, 
vós de duplo ânimo, purificai o cora-
ção”, Tg 4.8.

6 - Conhecer a Bíblia confere pro-
priedade e autoridade para ensiná-la.

Para falar sobre um assunto, primei-
ro é necessário conhecê-lo. As pessoas 
observam os discursos que saem da 
boca de alguém, porém observam ain-
da mais o seu domínio sobre o assunto 
e o quanto aquilo faz sentido na vida de 

quem está falando. A partir disso vemos 
não só a importância de ler a Bíblia dia-
riamente, como também da prática de 
seus escritos.

“E maravilharam-se da sua doutrina, 
porque os ensinava como tendo autori-
dade e não como os escribas”, Mc 1.22.

“Fala disto, e exorta, e repreende com 
toda a autoridade. Ninguém te despre-
ze”, Tt 2.15.

7 - O hábito de estudar a Bíblia pro-
tege contra heresias.

Assim como em todos os ambientes, 
dentro das igrejas também é possível 
encontrar pessoas que se corrompem 
e tentam levar outros ao mesmo cami-
nho. Precisamos estar preparados con-
tra qualquer heresia disseminada, e isso 
só ocorre através do estudo da Bíblia. 

“E também houve entre o povo falsos 
profetas, como entre vós haverá também 
falsos doutores, que introduzirão encober-
tamente heresias de perdição e negarão o 
Senhor que os resgatou, trazendo sobre si 
mesmos repentina perdição”, 2 Pe 2.1.

 “Mas, ainda que nós mesmos ou um 
anjo do céu vos anuncie outro Evangelho 
além do que já vos tenho anunciado, seja 
anátema”, Gl 1.8.


