
INVISTA NO CONHECIMENTO 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
Pergunte ao grupo: 
 

• Você gosta de ler? O que, geralmente, você lê em seu dia-a-dia? Quantos livros você leu no último ano? 
 

• Você gosta de estudar? Como foi ou está sendo o seu tempo de colégio e/ou faculdade? Gosta de fazer 
cursos livres, como línguas, música, culinária, etc? 

 
• Você gosta de ler e estudar a Bíblia? Você a lê diariamente? Quanto tempo da sua semana dedica a isso? Você 

participou do Circuito 4x4 no ano passado? E de algum curso do CCM? Você tem uma ou mais Bíblias de estudo? 
  

DESENVOLVIMENTO 
 
Leitura bíblica: Oséias 4.6; Mateus 22.29 
 
A Bíblia Sagrada contém um sério desabafo de Deus através da boca do profeta Oséias: “Meu povo foi 
destruído por falta de conhecimento” (Oséias 4.6, NVI). Repare o tom dramático de outra versão do mesmo 
texto: “O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído” (NTLH). Jesus faz uma advertência 
de conteúdo semelhante, no Novo Testamento, ao dizer: “Vocês estão enganados porque não conhecem as 
Escrituras nem o poder de Deus” (Mateus 22.29). 
 
Pergunte ao grupo: 
 

• Qual o tema comum a esses dois textos bíblicos? 
 

Esses dois textos bíblicos abordam uma mesma questão: falta de conhecimento. 
 

• De que falta de conhecimento, especificamente, eles 

tratam? De Deus, das Escrituras e de seu poder. 
 

• Quais as consequências dessa falta de conhecimento? 
 

Não é perder média na prova ou tomar bomba no final do ano. Não é não passar no vestibular ou em outro 
concurso público. Não é não ser aprovado em um processo seletivo ou perder uma oportunidade de 
promoção na empresa. As consequências, de acordo com os textos bíblicos, são destruição e engano. 

 
• Como essa destruição e engano podem acontecer em nossas vidas? Cite exemplos do dia-a-dia. 

 
Destruição e engano são duas palavras que devem nos chamar a atenção. Estão presentes em outros dois 
textos bíblicos relacionados a certo personagem da História. 

 
Leitura bíblica: João 10.10; 2Coríntios 11.13-15 
 
Notemos as seguintes palavras desses textos bíblicos. Eles dizem: “O ladrão vem para matar, roubar e destruir” 
(João 10.10, grifo do autor) e “Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos 
de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que 
os seus servos finjam que são servos da justiça” (2Coríntios 11.13-15). 

 
Pergunte ao grupo: 
 

• O que as palavras destacadas desses dois últimos textos podem nos levar a concluir sobre destruição e engano? 
 
Por esses dois textos, podemos dizer que, destruição e engano, além de serem duas consequências da falta de 
conhecimento, também são dois dos objetivos de Satanás contra o povo de Deus. 
 

• A que conclusão maior podemos chegar diante disso? 
 
Quando nos falta conhecimento, colaboramos com Satanás em seus objetivos contra nós. Tornamo-nos frágeis e 

vulneráveis diante de nosso arqui-inimigo. Damos ao nosso opositor a oportunidade de nos fazer presas fáceis de suas 
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armadilhas malignas. Em outras palavras: facilitamos as coisas para ele! 
 
Leitura bíblica: Mateus 4.1-11  
Pergunte ao grupo: 

 
• De acordo com o texto bíblico, como Jesus venceu o Diabo a suas astúcias? 

 
Através do conhecimento das Escrituras. A espada do Espírito estava em suas mãos e, com ela, decepou os 

dardos inflamados lançados da boca do Adversário contra sua mente. A Palavra de Deus estava em sua boca e, 

com ela, rebateu todos os argumentos falaciosos investidos contra si. O conhecimento lhe deu a vitória! 

 
• Vocês repararam que o Diabo também usou as Escrituras para tentar Jesus? Que análise podemos fazer disso? 

 
 
Se Satanás quer nos destruir e enganar e é capaz de usar as Escrituras como arma de ataque, é necessário que não 

apenas simplesmente conheçamos a Bíblia, mas que saibamos lê-la, estuda-la e usa-la corretamente, como uma 

verdadeira arma de guerra. Em 2Timóteo 2.15, o Apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo: “Procure apresentar-te 

a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade”. O 

verbo “manejar”, presente no texto, também poderia ser usado para uma espada. Isso está de acordo com o ensino bíblico, 

pois a Bíblia Sagrada diz, em Hebreus 4.12, “a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois 

gumes” e, em Efésios 6.17, “usem (...) a espada do Espírito, que é a palavra de Deus”. Contudo, para que essa eficácia 

seja uma realidade em nossas vidas, precisamos saber usar as Escrituras de forma correta, nas diversas possíveis 

circunstâncias de nossas vidas, de uma tomada de decisão à solução de um problema. 

 
Pergunte ao grupo: 

 
• Tendo em vista o texto de 2Timóteo 2.15, você poderia dizer a seu respeito que está aprovado diante de 
Deus e que não teria do que se envergonhar, por manejar corretamente a palavra da verdade?  

 

CONCLUSÃO: 
 
Se você não deseja ser destruído e enganado, nem colaborar com Satanás em seus ataques contra a sua vida, e, 

ainda mais, quer ser aprovado por Deus e não ter do que se envergonhar, por manejar corretamente a palavra da 

verdade, invista em conhecer Deus, sua palavra e seu poder. Para tanto, matricule-se no CCM, estude a Bíblia, leia 

bons livros, converse com pessoas que têm mais conhecimento do que você, etc. Capacite-se para ser um vencedor!  
 

DESAFIO: 
 
Aproveite este momento para fazer uma forte divulgação e mobilização de sua Célula para o CCM e a 
campanha de leitura bíblica deste ano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGREJA APOSTÓLICA TEMPLO DA VIDA 


